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RESUM 

La televisió és un mitjà de comunicació molt poderós a través del qual la societat es 

nodreix de coneixements. Els infants són un públic molt nombrós i es troben en una 

etapa de gran aprenentatge però, per contra, amb poca capacitat de ser crítics amb el 

contingut que hi apareix.  

En aquest treball s’ha estudiat de forma quantitativa un recull d’espots publicitaris de 

joguines adreçats a la mainada per analitzar-ne els elements que els configuren. Aquests 

elements també s’han analitzat de forma qualitativa a partir d’un debat realitzat amb 

infants en edat escolar.  

Els resultats mostren, majoritàriament, l’aparició d’estereotips de gènere amb 

categoritzacions desfavorables pel gènere femení que s’inculquen als més petits a partir 

de la publicitat de joguines.   

PARAULES CLAU 

Anuncis, publicitat, gènere, infants, televisió, joguina, estereotip 

  ABSTRACT 

Television has become a really powerful medium through which society nourish 

themselves, acquiring knowledge. Large audience of this media is children who are in 

stage of great learning, but, vaguely critical with the content that appears. 

In this field, children-toy’s advertisings have been studied in a quantitative form in order 

to analyze the aspects that appear therein. A qualitative analysis has also been 

performed by the realization of a real debate with school children.   

The results mostly show that gender stereotypes, which discredit female gender, are 

present in children-toy’s advertising  
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Justificació del tema d’estudi 

Actualment, ens trobem en un món globalitzat on la televisió i les xarxes socials són 

una gran influència pels seus consumidors. La població més vulnerable són, 

especialment, els infants i els adolescents, ja que es troben en una etapa de 

desenvolupament i aprenentatge. No obstant això, sobretot els infants, no tenen 

capacitat de ser crítics amb el contingut que hi apareix i, per tant, els mitjans de 

comunicació poden arribar a ser molt poderosos en el desenvolupament de la ment i en 

la inculcació de certes idees. 

Per altra banda, davant la gran quantitat d'individus amb mentalitat masclista i els 

constants estereotips de gènere que apareixen a la televisió, vaig trobar interessant i 

convenient estudiar els elements que configuren els anuncis publicitaris de joguines i 

poder relacionar quina influència tenen les idees que hi apareixen amb la mentalitat dels 

infants. 

1.2. Objectius de la recerca 

Els principals objectius del present treball són: 

1. Explicar com influeix la televisió en el nostre dia a dia i en la nostra manera de 

pensar. 

2. Veure quin ús fan els infants d’aquest mitjà de comunicació per excel·lència i 

descobrir quins efectes els hi provoca.  

3. Fer recerca de diferents estudis sobre les joguines i els infants i observar si 

coincideixen les seves teories amb els anuncis escollits per realitzar l’anàlisi.  
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4. Conèixer les lleis reguladores de la publicitat dirigida als infants, en concret, les 

relacionades amb la publicitat de joguines.  

5. Analitzar tots els elements de la publicitat de joguines per demostrar que el 

contingut emès fomenta els estereotips de gènere. 

6. Observar de primera mà a través d’un grup de discussió quina és la percepció 

dels infants dels diferents elements i veure com la mainada reacciona davant els 

diferents anuncis de joguines segons el sexe.  
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2. MARC TEÒRIC 

2.1. La televisió 

2.1.1.  La televisió i el seu poder 

Tal com diu Marshall McLuhan (1965), els mitjans tenen el poder d’educar i 

d’embrutir, d’humanitzar i d’endurir, d’il·luminar i d’enfosquir.   

La televisió és el mitjà de comunicació per excel·lència. Aquest s’ha anat instal·lant en el 

nostre dia a dia, a les nostres llars, influeix en les nostres relacions socials i ocupa la 

major part del temps lliure. És tal el poder d’aquest mitjà que té la capacitat de modificar 

en part la nostra conducta envers la societat.  

Aquest mitjà s’ha anat remodelant al llarg del temps per tal d’adaptar-se a les noves 

etapes. Aquestes etapes no han estat marcades pel seu inici i el seu final únicament 

gràcies a la televisió, sinó que cal tenir en compte els diversos canvis tecnològics, socials, 

demogràfics i culturals que hi ha darrere.  

Segons Ferrés (1994: 16) la televisió s’ha convertit en un dels fenòmens culturals més 

importants de la història de la humanitat, tot i que afirma que és una de les pràctiques 

per les quals es prepara menys als ciutadans.  

L’aparell televisiu des de fa molts anys s’ha anat endinsant a les llars com un moble més 

de la sala d’estar. Per tant, aquest dispositiu ràpidament es va introduir en la cultura i 

va fer que la gent tingués preferència per ella a l’hora de formar-se, informar-se i 

entretenir-se.  Si la gent li dedica les seves hores de lleure, “és perquè això els genera 

utilitat o satisfacció” (Etayo-Bayo, 2015: 2). 
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La visió que tots tenim al cap sobre la televisió és la d’una imatge d’una família reunida 

a la sala d’estar davant d’un únic aparell. Actualment, i a mesura que han anat canviant 

els models familiars, aquesta imatge està canviant i el visionat cada vegada és més 

individual i a través de múltiples pantalles simultànies.  

Pel que fa als canvis socials que ha patit la televisió, aquesta va sorgir com una eina 

fonamental d’educació de la societat. Com he dit anteriorment, sempre ha sigut un 

agent socialitzador amb les funcions més destacables i principals com són les d’educar i 

informar, però també la d’entretenir. Tot i això, actualment la televisió “no s’usa de 

manera educativa, sinó més aviat com a forma d’entreteniment i com a eina per a captar 

el nombre més gran d’audiència possible” (Quintas-Froufe, 2015: 172). 

En el camp merament tecnològic, alguns teòrics i estudiosos de l’àmbit televisiu com són 

Eliseo Verón (2015: vol.20 p.173-182) i Mario Carlón (2006: 597), coincideixen en el fet 

que actualment estem entrant en una era de canvis i on possiblement la televisió té la 

seva fi, tot i això les dades de consum no ho corroboren. És possible la fi d’una 

determinada televisió generalista, lineal, però segueix tenint un consum molt elevat. 

Són moltes les idees de diferents teòrics que es qüestionen el futur d’aquest mitjà.  

Davant del gran poder que té aquest dispositiu, cal tenir en compte que hi ha grups més 

vulnerables que altres davant d’aquest mitjà. “Quien está mal informado es más 

susceptible de ser manipulado. Se le puede contar cualquier cosa, es la condición prèvia 

para la acción manipulativa” (H. Benesch i W. Schmandt, 1982: 43).  

És per això que cal destacar als teòrics Elihu Katz i Michael Gurevitch qui, als anys 60, 

foren els encarregats de crear la teoria dels usos i gratificacions. Aquesta teoria en lloc 

de preguntar-se quins són els efectes que tenen els mitjans en les persones, es pregunta 
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Figura 1. Piràmide de Maslow. Extreta de: Wikipedia 

quins efectes tenen les persones en els mitjans de comunicació. Ens explica què fem 

nosaltres amb el missatge que ens arriba, quin ús li donem, per què el fem servir.  

L’espectador és actiu i per tant, té el poder a decidir a quins missatges ser exposat. El fet 

que la societat sigui activa davant la televisió té uns antecedents; La piràmide de Maslow 

(1943).  

Aquesta ens ve a dir que les necessitats de la societat estan estructurades de forma 

piramidal, en el sentit que, fins que no estiguin cobertes unes necessitats concretes, no 

es poden assolir les següents.  

 

 

 

 

  

La televisió i els mitjans de comunicació ajuden a assolir els diferents estatges, sobretot 

els estatges d’afiliació i d’autorealització. Per aquest motiu, Elihu Katz i Michael 

Gurevitch (Miguel de Moragas, 1994) tot relacionant-ho amb la piràmide de Maslow, 

van resumir les necessitats gratificades pels mitjans en cinc tipus, és a dir, cinc usos dels 

mitjans de comunicació.  
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Necessitats Definició 

Cognitives 

Són les necessitats que tenen a veure en adquirir informació, 

coneixement, noves formes de conèixer el món. 

Afectives 

Les persones tenim la necessitat de viure en societat i tendim a 

rebutjar la soledat. Tenim necessitats emocionals i afectives, 

busquem el plaer i experiències estètiques. 

D’integració 
personal 

Les persones per definició tendim a voler millorar la nostra 

credibilitat, guanyar confiança, estatus, tenim tendència a millorar 

com a persones. 

D’integració 
social 

El contingut televisiu ens permet establir connexions més fortes 

amb familiars, amics o amb la societat en general. 

Escapisme 

Moltes vegades quan ens posicionem davant del mitjà de 

comunicació no és per interès pel contingut que s’ofereix, sinó 

simplement per evadir-nos de la rutina i divertir-nos. 

Taula 1. Elaboració pròpia a partir de Katz i Gurevitch (1942). Cinc usos dels mitjans de comunicació. 

Per aquest motiu és important educar dins d’aquest àmbit i ensenyar a mirar d’una 

forma crítica tot allò que apareix en pantalla. Umberto Eco remarcava que la civilització 

democràtica només se salvaria si es fa una reflexió crítica sobre el llenguatge de les 

imatges i no limitar-nos a la hipnosi (U. Eco, 1977: 267).  

Hem de ser capaços de consumir tot allò que ens ofereix la televisió, però sempre 

establint relacions coherents entre el que apareix en pantalla i la realitat del món fora 

d’ella.   
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S’ha de tenir present la teoria del framing, la qual remarca la importància de tenir 

present la intencionalitat que té tot el contingut que apareix en la televisió. S’ha de ser 

capaç d’interpretar aquell contingut de forma crítica.  

2.1.2.  L’audiència infantil en televisió 

L’audiència es defineix com el conjunt d’individus que manté contacte amb el 

mitjà, a través d’un programa o espai publicitari i durant un període de temps 

determinat (Jauset, 2008: 55).  

“Malgrat l’aparició de nous mitjans de comunicació, la televisió continua essent el mitjà 

al qual més temps dediquen els espanyols” (Etayo i Bayo, 2015: 2). Tenint en compte les 

dades proporcionades per l’Institut Nacional d’Estadística, el 99’3% de les llars a Espanya 

tenen un o més d’un aparell televisiu. El fet que hi hagi aquest gran nombre de llars amb 

televisió, provoca que el consum d’aquest mitjà sigui elevat. Segons l’anàlisi televisiu 

realitzat l’any 2018 per l’empresa Barlovento Comunicació, el consum mitjà diari de 

televisió arriba fins als 234 minuts per individu, 6 minuts menys en relació a l’any 2017 

(240’).  

La publicació del Llibre Blanc sobre La educación en el entorno audiovisual del Consell 

Audiovisual de Catalunya (Pérez-Tornero, 2003), va mostrar un altre punt de vista sobre 

la incidència del consum televisiu entre els menors. En aquesta publicació trobem dos 

importants estudis els quals afirmen que els nens entre 4 i 12 anys dediquen més temps 

a mirar la televisió que a anar a l’escola. El fet que els nens passin 990 hores a l’any 

davant la pantalla petita i 960 hores a l’escola, és una informació significativa que ens 

permet entendre de forma més clara quin tipus de consum fan els més petits d’aquest 

mitjà.  
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Moltes vegades els nens i nenes miren sols la televisió, és a dir, sense cap adult al costat 

que els pugui guiar en el seu consum o que pugui reflexionar amb els infants sobre els 

continguts exposats. Això pot arribar a ser un problema, ja que moltes vegades no miren 

un contingut adequat a la seva edat ni es regula el temps davant d’aquest aparell.  

Davant aquesta situació, és necessari que els adults tinguin la responsabilitat de regular 

els continguts televisius als infants. Tot i això, la televisió acaba sent un dels mitjans més 

recorreguts per contenir als nens i nenes. Podríem afirmar que la televisió compleix amb 

la funció de mainadera. Tot aquest descontrol pot arribar a tenir efectes sobre els 

infants.  

És per això que em plantejo la següent pregunta, tot el temps excessiu davant l’aparell 

televisiu pot arribar a tenir efectes perjudicials per al desenvolupament i educació dels 

infants? 

2.1.3.  Efectes de la televisió sobre els infants 

És indiscutible el fet que la televisió té una important influència sobre les nostres 

vides. Com hem vist anteriorment, els infants fan un ús excessiu de la televisió i aquest 

els resta temps a altres activitats importants com són la lectura, la feina escolar, el joc, 

la interacció amb la família i el desenvolupament social.  

És important tenir clar el concepte d’alfabetisme televisiu, el qual es refereix a la 

capacitat per entendre què és tota la informació i contingut que apareix en l’aparell. És 

a dir, implica tenir en compte la capacitat per interpretar la forma del missatge, 

característiques del producte, efectes sonors... que moltes vegades són essencials per 

entendre el contingut.  
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Hi ha alguns investigadors els quals afirmen que l’efecte més gran que ha causat la 

televisió sobre els infants és que els nens substitueixen per l’aparell altres activitats 

recreatives com són llegir, anar al cine... (Harrison i Williams, 1986). Altres crítics afirmen 

que mentre no es vegi en excés, els nens no mostren deficiències cognoscitives o 

acadèmiques significatives, com tampoc passen menys temps jugant amb els seus 

companys (Liebert i Sprafkin, 1988). 

Això sembla indicar que, amb un consum moderat, la televisió no perjudica la ment dels 

infants ni els afecta el seu desenvolupament social. Tot i això, s’ha de tenir en compte el 

que veuen els nens de la programació televisiva i la seva capacitat d’entendre i 

interpretar allò que observen.  

Per exemple, els nens presencien escenes violentes, i a la seva manera poden arribar a 

concloure que “el més fort té la raó”. Com també poden visionar contingut televisiu en 

el qual es presenta a personatges masculins i femenins amb papers estereotipats.  

A mesura que els infants creixen, augmenten les seves capacitats com també tenen 

major familiaritat amb les formes i estructures de la televisió (Popper i Condry, 1998; 

75). 

2.2. Paper sociocultural 

2.2.1. Piaget: Desenvolupament cognitiu 

El desenvolupament cognitiu fa referència als canvis produïts en les capacitats 

mentals del nen al llarg de la seva vida. Ens centrarem amb l’autor Jean Piaget, ja que va 

establir tres estadis sobre el creixement intel·lectual que es desenvolupa durant la 

infància i l’adolescència. Piaget és un dels teòrics més influents en l’estudi del 

desenvolupament dels nens.  
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Per tal de poder entendre de forma més precisa en quin moment determinat la televisió 

influeix més sobre els infants, és essencial conèixer les diferents etapes infantils les quals 

marquen els ritmes de desenvolupament dels nens i nenes, tant físicament com sobretot 

psicològicament.  

Piaget (David R. Shaffer, 2000: 243)  diferencia quatre estadis en el desenvolupament 

de l’infant: l’etapa sensoriomotora, l’etapa preoperacional, l’etapa de les operacions 

concretes i l’etapa de les operacions formals.  

ETAPES DEL DESENVOLUPAMENT COGNITIU DE PIAGET 

 

Edat: de 0 a 2 anys 

 

 

 

Etapa: 
Sensoriomotora 

Sub-Estadi Desenvolupament principals 

Sub-Estadi I 

(0-1 mes) 

Es caracteritza per l’exercici dels reflexos 

innats o esquemes sensoriomotors. 

Sub-Estadi II 

(1-4 mesos) 

Repetició d’actes interesants que es centren 

en el propi cos. 

Sub-Estadi III 

(4-8 mesos) 

Repetició de les accions interessants que 

estiguin dirigides a objectes externs. 

Sub-Estadi IV 

(8-12 mesos) 

Combinació d’accions per resoldre problemes 

senzills. Primera evidència d’intencionalitat. 

Sub-Estadi V 

(12-18 mesos) 

Experimentació per trobar noves formes de 

resoldre problemes o de reproduir resultats 

interessants. La característica general és la 

cerca i interès per la novetat. 

Sub-Estadi VI 

(18-24 mesos) 

 

Primera evidència de insight al resoldre 

problemes en un nivell intern simbòlic. 
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Edat: de 2 a 7 anys 
 
 
 
 

Etapa: 
preoperacional 

Desenvolupament principals 

·Pensament no operatori 

· Pensament intuïtiu 

· Egocentrisme 

·Percepció. Els nens elaboren judicis en aparences preceptua’ls i 

s’enfoquen en un aspecte quan busquen una solució al problema. 

·Irreversibilitat. Els infants no tenen la capacitat de pensar amb la 

forma que tenia un objecte o situació abans que aquest mateix 

canviés el seu estat. 

·Problemes en la lògica de classes i en la de relacions. Poca 

capacitat per ordenar mentalment objectes, com també dificultat 

per agrupar objectes en jerarquia de classes i subclasses. 

 
 
 
 

 
 

Edat: de 7 a 11 anys 
 
 
 
 

Etapa: Operacions 
concretes 

Desenvolupament principals 

· Pensament operatori 

· Pensament inferencial 

· Superació de l’egocentrisme 

·Centració. Els nens poden ignorar aparences enganyoses i 

s’enfoquen en més d’un aspecte quan busquen respostes per un 

problema. 

·Reversibilitat. Poden fer comparacions entre abans i després i 

considerar la manera com els canvis han alterat la situació. 

· Lògica de classes i relacions. Les conclusions es basen en la lògica 

i no com semblen ser. 

 
 
 

Edat: més d’11 anys 
 
 
 

Etapa: Operacions 
formals 

Desenvolupament principals 

Les operacions formals són accions mentals executades sobre 

idees i proposicions. 

· Raonament hipotètic deductiu. 

· Pensar com un científic. 

·Implicacions personals i socials del pensament formal. 

Taula 2. Elaboració pròpia a partir de David R. Shaffer (2000). Etapes del desenvolupament cognitiu de Piaget. 
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2.2.2. Desenvolupament del comportament dels nens com a consumidors 

El contingut emès a través dels mitjans de comunicació i sobretot la publicitat, 

provoca que els nens tinguin la necessitat de comprar un determinat producte i 

d’aquesta manera aconseguir que els pares efectuïn la compra. Però per arribar a tenir 

aquesta necessitat, els infants s’han de convertir en consumidors. Aquests aprenen 

aquest comportament principalment dels seus pares i venedors.  

És per això que Mc Neal distingeix 5 fases que determinen l’aprenentatge dels nens a 

ser consumidors (1992: 31): 

 Fase 1. Acompanyar als pares i observar. Dels 0 als 2 anys. 

Aquest moment arriba quan el nen pot estar assegut, sigui al cotxet o al carro de 

la compra. L’infant es troba a prop dels seus pares, però també pot veure per 

primera vegada tot el món del màrqueting.  

 Fase dos. Acompanyar als pares i demanar. De 2 a 3 anys. 

En aquest moment l’infant comença a demanar certs productes mentre els pares 

fan la compra, està aprenent com aconseguir que els pares reaccionin a les seves 

peticions, ja sigui a través d’un crit, gest... 

 Fase tres. Acompanyar als pares i seleccionar amb permís. De 3 a 5 anys. 

Els infants aconsegueixen baixar del carro de la compra i tenen el suficient criteri 

com elegir allò que més els agrada.  

 Fase quatre. Acompanyar als pares i fer compres independents. De 5 a 8 anys. 

El venedor té una figura important en aquesta etapa. És el moment en què el 

nen interactua amb el comerciant.  
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 Fase cinc. Anar sol al negoci i realitzar compres independents. Més de 8 anys. 

És en aquest moment en el qual l’infant s’inicia com a consumidor.  

Altres autors, com ara Valkenburg i Cantor, van publicar un article anomenat The 

development of a child into a consumer (2001: 63-69) en el qual parlen sobre el 

desenvolupament del comportament dels nens com consumidors durant els primers 12 

anys de vida, dividits en quatre etapes. En les investigacions sobre el comportament dels 

nens com a consumidors s’afirma que segons la seva edat i el seu grau de maduresa els 

nens són més o menys sensibles a factors ambientals i que aquesta influència determina 

el seu comportament com a consumidors.  

La primera etapa correspon a bebès i nens petits, concretament infants de 0 a 2 anys els 

quals comencen a sentir desitjos i preferències. Els bebès sembla que gaudeixin 

escoltant música i prefereixen els sons rítmics. Dels quatre als sis mesos d’edat, els 

infants comencen a buscar l’origen del so com també responen a la música de forma 

molt positiva.  

Pel que fa a la percepció visual, aquesta evoluciona més lentament que l’auditiva. En 

aquests mesos de vida, el que els agrada més és veure objectes de colors primaris en 

moviment. Per aquest motiu molta publicitat de joguines juga amb l’aparició d’aquests 

colors.  

A mesura que es van fent grans fins a tenir 2 anys, els infants senten interès per diversos 

programes de la televisió, com també comencen a fer peticions de diferents productes 

perquè són capaços de familiaritzar-se amb un seguit d’objectes. 



 
 

14 

Pel que fa al màrqueting de productes per a bebès, fins als 2 anys va dirigit especialment 

als pares. La compra dels pares és motivada de forma racional, el que busquen 

principalment són productes de qualitat per la protecció i benestar de l’infant.  

La segona etapa correspon a l’etapa preescolar, la qual comprèn dels 2 als 5 anys. Moltes 

vegades els nens d’aquesta edat conceben tot allò que veuen a la televisió com a real. 

No comprenen els elements persuasius de la publicitat, com també tenen problemes en 

distingir el contingut publicitari de la programació diària de la televisió. Un altre aspecte 

que caracteritza els infants d’aquesta franja d’edat és el fet que no fiquen l’atenció en 

els petits detalls, sinó que se centren en elements cridaners dels productes.  

Es caracteritzen per desitjar tot allò que veuen, de manera immediata. Tot i això, 

presenten certs problemes per entendre el concepte de valor dels diners i és per això 

que la compra segueix sent racional i protagonitzada pels pares.  

La següent etapa, és a dir la tercera, equival a la primera etapa de primària la qual 

compren dels 5 als 8 anys. Durant aquest període de temps els infants poden gaudir de 

jocs més elaborats i complexos. Segons Valkenburg i Cantor (2001: 63-69) els nens 

comencen a desenvolupar una major preferència per temes d’aventura. Aquesta etapa 

està marcada per la transició del joc individual al joc col·lectiu, és una edat en què les 

seves activitats preferides són dibuixar, retallar, pintar... També comencen a sentir un 

cert interès a fer col·leccions d’algunes coses, ja que els interessa tenir “molt”.  

La quarta etapa comprèn la segona etapa de primària, la qual va dels 8 a 12 anys. En 

aquest període els nens comencen a sentir un cert interès pels fenòmens del món real i 

poden arribar a ser molt crítics pel que fa a les formes d’entreteniment com també amb 

la publicitat que és poc real.  
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Les característiques de les joguines dirigides a aquest segment d’edat han de cuidar-se 

amb molt detall, ja que són molt crítics amb les formes d’entreteniment de baixa 

qualitat, repetitives o poc originals. Continua l’interès per col·leccionar diverses 

joguines. Els agrada tenir moltes joguines al seu voltant.  

Hi ha un canvi significatiu quan l’infant es troba entre els 9 i 10 anys. Aquests comencen 

a interessar-se  per productes de funció social, com la música o l’esport. 

Tot i que el comportament dels nens com a consumidors continua el seu 

desenvolupament durant l’adolescència i la maduresa, al cap de 12 anys aquests ja han 

començat a familiaritzar-se, ni que sigui de forma rudimentària, amb tots els aspectes 

de la seva faceta de consumidors (Viñes i Soler, 2008: 68). 

Aquestes quatre etapes establertes pels autors Valkenburg i Cantor, coincideixen en la 

classificació que realitza l’Associació Espanyola de Fabricant de Joguines. Aquesta 

associació a més a més, a través d’un article anomenat “Juguetes y Género”, determinen 

quins tipus de joguines són les que els hi agraden més. 

EDAT JOGUINES 

De 0 a 3 
anys 

Sonall, mantes d’activitats, pilotes, mòbils, tobogans, elements de jocs 

simbòlic, nines de drap, centres d’activitats. 

De 3 a 6 
anys 

Cotxes, pilotes de tota mena i mida, colors i plastilina, construccions, 

instruments musicals, titelles, disfresses, nines, casetes. 

De 6 a 9 
anys 

Bicicletes, puzles, cotxes teledirigits, nines articulades, jocs 

d’experiments, jocs de màgia, cartes, construccions més complexes. 

De 9 a 12 
anys 

Complements esportius (patins, monopatins, patinets), jocs de creació 

artística, puzles complexos, jocs de deducció, videojocs. 

Taula 3. Elaboració pròpia a partir de l’article “Juguetes y Género” de AEFJ. Joguines preferides segons l’edat  
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Un altre aspecte a tenir en compte és com els infants actuen per aconseguir allò que 

desitgen. Aquests utilitzen diferents arguments per tal de justificar les seves peticions 

(Viñes i Soler, 2008; 78): 

 “Tots els nens ho tenen” o “Tots els meus amics ho tenen” 

Aquests infants es mouen per la necessitat d’acceptació social. Pensen que per 

tenir aquell determinat producte podrà ser un més de la colla, podrà jugar amb 

ells... entre altres coses.  

 “No ho té ningú” o “Si ho tinc els impressionaré” 

Són nens els quals tenen la necessitat de destacar sobre els altres, impressionar-

los, o simplement ser els primers.  

 “Són les d’algun personatge famós, real o del món de la ficció” 

Infants que demostren un cert interès per determinats continguts.  

 “Si no ho tinc, no podré completar la col·lecció” 

El que busquen aquests infants és a través del producte incrementar el valor 

mateix del joc. Amb aquest tipus d’actitud demostren certa fidelitat cap a un 

producte o marca.  

 “Com que li has comprat a “x” alguna cosa, a mi també m’has de comprar alguna 

cosa” 

Utilitza el xantatge amb la persona adulta. Normalment es correspon amb 

situacions de vagància emocional o inseguretat. 

Davant aquests arguments utilitzats pels infants per aconseguir allò que desitgen, els 

pares tenen quatre formes de reacció generalitzades davant la demanda de l’infant (Mc 

Neal, 1992; 131): 
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1. Realitzar la compra.  

La majoria de pares gaudeixen donant als nens allò que desitgen i tot allò que els 

infants demanen.  

2. Substituir-ho per una altra compra.  

Els pares poden opinar que certes marques són massa costoses, de mala qualitat 

o inadequades per l’infant i d’aquesta manera poden proposar-li un substitut a 

aquell producte.  

3. Posposar la compra. 

Moltes vegades s’utilitza aquest tipus de resposta per tal que l’infant s’oblidi 

d’allò que desitja.  

4. No fer cas o refusar la petició.  

Moltes vegades els pares tenen un acord amb l’infant sobre certs productes, com per 

exemple: “No em demanis que et compri xocolata”.  

En definitiva, és important saber quins són els ritme de desenvolupament tant 

físicament com psicològicament dels nens i nenes, ja que d’aquesta manera podem 

arribar a entendre més fàcilment les seves accions davant el desig de realitzar una 

compra segons l’edat que tenen. També ens permet saber en quin moment la televisió 

i la publicitat és un element d’influència per l’infant.  

2.3. La publicitat i els nens 

 

La publicitat és el procés de comunicació de caràcter impersonal i controlat que 

pretén donar a conèixer quelcom (producte, servei, idea o institució) amb l’objectiu 

d’informar i/o influenciar en la seva compra i acceptació (García-Uceda, 2008). 
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La funció de la publicitat en els sistemes capitalistes és vendre, captar clients, conèixer 

quins productes hi ha disponibles al mercat, quin preu tenen, si un producte és més bo 

que l’altre... Té una funció informativa i persuasiva. La publicitat fa que funcioni bé o 

malament la competència. Tot i això aquesta presenta un seguit de problemes com per 

exemple que no es diu tota la veritat del producte o no tothom té la mateixa capacitat 

per fer publicitat.  

L’altra perspectiva des de la qual podem pensar en l’ètica publicitària té a veure amb el 

pes de la publicitat com a element cultural o de socialització, la qual té diverses 

conseqüències tant positives com negatives sobre els infants i adolescents.  

Des de molt petits els infants consumeixen mitjans de comunicació, i probablement la 

televisió sigui el dispositiu de més fàcil accessibilitat. Per aquest motiu, la publicitat 

incideix a l’individu i passa a ocupar un lloc privilegiat com agent socialitzador i com 

homogeneïtzador de cultures (Brée, 1995: 134).  Podem afirmar que la publicitat té la 

responsabilitat d’incidir dins l’educació mediàtica. 

Tot i això, la publicitat pot provocar efectes més controvertits en els infants, com són la  

transmissió de valors inadequats, estereotips de gènere o la incitació al consumisme.  

Segons un estudi dut a terme als Estats Units, a causa de l’alta presència de continguts 

estereotipats distribuïts a través de la televisió, els nens que passen més temps davant 

el dispositiu tenen opinions més estereotipades sobre els papers sexuals respecte als 

quals veuen menys temps la televisió (Greenberg, Atkin, Bradley, McDermott, 1983). 

2.3.1. Recursos, llenguatge i elements persuasius 

Per tal que el missatge publicitari arribi al receptor de forma eficaç, els anuncis de 

joguines utilitzen diferents recursos, un llenguatge eficaç com també utilitza elements 
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persuasius. D’aquesta manera és més probable crear un impacte sobre el receptor i que 

aquest faci l’acció de compra del producte publicitat. Els publicistes utilitzen estratègies 

molt variades per aconseguir el seu objectiu: Vendre un producte.  

Segons Kapferer (1985), les tècniques utilitzades per part dels publicistes intenten influir 

sobre l’infant en l’aspecte afectiu-emocional, provocant d’aquesta manera una reacció 

emocional de plaer que moltes vegades ajuda a memoritzar el missatge transmès.  

Les característiques dels anuncis, considerats com estímuls, que influeixen en la 

percepció per part de la infància corresponen bàsicament a les característiques visuals i 

auditives (Añanos, Estaún, Tena, Mas i Valli, 2008; 141).  

Pel que fa a les característiques visuals destaquem:  

 Les propietats físiques: dimensió, color, forma, etc. El color i el seu significat, o 

les sensacions que produeix, no depenen només de l’experiència individual sinó 

també d’impressions consensuades socialment. D’aquesta manera, els colors 

signifiquen coses diferents segons el context cultural on són percebuts. 

 Blau. Color fred per excel·lència. Simbolitza netedat, frescor, puresa.  

 Groc. Té associades connotacions alegres de la llum del sol.  

 Verd. És el color natural per excel·lència, de la calma i la tranquil·litat. Té 

efectes sedants.  

 Vermell. S’utilitza per cridar l’atenció. Color viu, dominant, que incita a 

l’acció, al moviment.  

 Taronja. Atrau molt l’atenció, ja que és un color vibrant, viu i clar. Color 

càlid per excel·lència.  

 Marró. Color que expressa severitat, tranquil·litat i maduresa.  
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 Blanc. Color fred que simbolitza la innocència, la puresa, la netedat, la 

pau i la serenitat.  

 Negre. Sofisticació, elegància, agressivitat, informalitat.  

 Daurat. Associat a la sofisticació.  

 Gris. Color neutre, simbolitza la tristesa, la pobresa, el silenci, la 

monotonia i la indecisió.  

 Magenta. Color ambigu, associat a la reialesa, el poder, el prestigi i 

l’excel·lència.   

Segons diferents estudis realitzats en els últims anys pel Consell de l’Audiovisual de 

Catalunya (2019: 17), afirma que hi ha una estreta relació entre els colors i el gènere. El 

rosat i magenta s’associen a la dona i el blau a l’home. Com també s’associen els colors 

càlids i suaus al gènere femení i els colors freds al gènere masculí.  

 L’organització dels estímuls, com per exemple la diferenciació entre figura i fons, 

escenaris, etc. 

Algunes de les característiques de la publicitat dirigida als nens a Espanya presenten les 

següents pautes (Delgado San Adriá, 1991: pp. 41-52): 

 L’anunci publicitari infantil acostuma a tenir molt moviment, com també 

predominen els colors forts i una il·luminació amb efectes especials. L’ús del 

color garanteix entre un 45% i un 53% més de memorització. 

 Moltes vegades els arguments giren entorn de la felicitat o el bon estat físic que 

proporciona als protagonistes l’obtenció d’aquell producte.  

 Predominen les frases senzilles, curtes i els jocs de paraules. Molt fàcils de 

memoritzar.  
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 Acostumen a aparèixer nens sols o acompanyats pels seus pares i germanes. 

Moltes vegades els adults es comporten com nens.  

Per cridar l’atenció dels infants s’utilitzen diferents tècniques, sobretot en els anuncis 

de joguines: emfasitzar la novetat del producte, la seva aparença, l’acció o la diversió 

que proporciona el producte.  

Un element del missatge publicitari que cal tenir en compte a l’hora d’analitzar els 

anuncis de joguines és la veu, la música, els efectes sonors, etc. No només transmetem 

una sèrie de continguts verbals a través d’ella, sinó que també podem transmetre 

aspectes sobre la nostra personalitat i estats d’ànim.  

La música i els sons (veus, efectes...) donen suport a la imatge o poden servir de contrast 

estètic per tal d’aconseguir un determinat efecte sobre el receptor, com per exemple 

cridar l’atenció, provocar un sentiment, sorprendre, etc. El so i sobretot la música són 

elements dirigits a la part emocional del cervell; arriben de la forma més emotiva i 

deixen una petjada emocional més profunda. Tot i això, en la publicitat infantil els 

elements sonors s’han d’utilitzar amb precaució, per no sobrecarregar l’anunci i evitar 

d’aquesta manera que perdi l’eficàcia comunicativa.  

2.3.2. Els estereotips de gènere en els anuncis de joguines  

Els estereotips tenen una funció molt important per la socialització de l’individu: 

faciliten la identitat social, la consciència de pertànyer a un grup social, ja que acceptar 

i identificar-se amb els estereotips dominants en un grup és una manera d’integrar-se i 

formar-ne part (González, 1999: 79). Segons Tajfel (1984), la funció més important dels 
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estereotips és el seu valor funcional i adaptatiu, ja que ens ajuden a entendre el món de 

forma més simplificada.  

Un dels estereotips més arrelats a la nostra societat és el de gènere. Moltes vegades 

aquests estereotips de gènere engloben a la dona com a sensible, càlida i dependent. 

En canvi l’home és vist com a dominant, independent, amb capacitat de treballar i 

agressiu (William i Best, 1982). L’estereotip de gènere porta a la sobreestimació de la 

uniformitat; tots i cada un dels individus del grup home o dona són com són vistos els 

seus grups, actuen, s’emocionen i senten com el seu grup (González, 1999: 86). 

Actualment, la nostra societat ha anat experimentant diferents canvis socials. La dona 

té més presència en diferents àmbits socials i educatius, com també té la llibertat 

d’elecció d’una ocupació professional.  

Tot i això, encara queda molt camí per recórrer i moltes coses per canviar si volem que 

desapareguin les categoritzacions d’estereotips de gènere.  

Com he comentat anteriorment, la publicitat genera actituds i comportaments. Els 

anunciants reflecteixen el món actual, per tal de crear empatia. Però també creen 

models els quals els espectadors imiten, copien els estils de vida que venen els anuncis, 

els cànons de bellesa, les conductes i el comportament. És en aquest moment on ens 

adonem que la publicitat potencia els estereotips de gènere i que moltes vegades 

aquests anuncis potencien uns rols i unes situacions que no es corresponen en la majoria 

dels casos amb l’actual realitat social i laboral.  

En el llibre d’estil per el bon ús de la imatge de la dona en els mitjans de comunicació, 

afirma que la publicitat és sexista quan: 

 Crea models que consoliden els rol de gènere tradicionals (la dona a casa, l’home 

a la feina). 
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 Mostra una imatge de la dona associada a uns estàndards de bellesa poc reals 

(altes, guapes i primes). 

 Representa imatges de control i dominació de l’home sobre la dona, sigui de 

forma física, psíquica o professionalment, situant a la dona en una posició 

d’inferioritat.  

 S’exclou a la dona d’espais de presa de decisions importants. 

 Centra a la dona en productes relacionats amb la llar i la neteja.  

 Utilitza la dona com un objecte sexual i el seu cos com un reclam d’objectes i 

productes dirigits a l’home 

Tots aquests ítems s’han d’evitar i eliminar de l’espai televisiu, ja que molts d’aquests 

anuncis publicitaris són visionats per menors. Aquests missatges transmesos a través de 

la publicitat no són només un passatemps d’entreteniment per ells, sinó que també és 

un agent educatiu i per tant s’ha de tenir molt en compte.  

L’any 2004, la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), va realitzar un informe 

sobre la publicitat de joguines, en el qual s’observa que en la imatge publicitària es 

potencia més la presència dels nens que no de les nenes. La imatge de les nenes és més 

reduccionista, imposant-li el rol tradicional el qual consisteix en comportaments 

domèstics, afectius i relacionats amb la bellesa.  En canvi els nens ofereixen més varietat 

i riquesa de comportaments.  

La divisió entre joguines de nens i les joguines de nenes contribueix en incidir en els 

papers que la nostra societat ha atribuït tradicionalment a l’home i la dona.  
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La publicació realitzada per la Fundación crecer jugando “Juguetes y genero” (2015), 

afirma que no hi ha joguines sexistes, sinó que la forma de jugar i el joc en general és 

sexista. Tots els nens i nenes poden gaudir de jugar amb una nina, de la mateixa manera 

que tant uns com els altres poden cridar d’emoció amb una carrera de cotxes 

autodirigits. Aquí és on entra el paper de l’adult i la seva permissivitat a l’hora de deixar-

los jugar amb qualsevol joguina.  

2.3.3. Ètica i drets 

 La publicitat és una de les indústries més regulades pels seus efectes. Les normes 

reguladores de l’activitat publicitària en general i les normes específiques tenen com a 

objectius protegir grups específics de la població, impedir la falsedat, impedir l’engany 

o l’estafa al consumidor, com també limitar la publicitat de productes concrets com ara 

el tabac, begudes alcohòliques... 

Una manera de regular la publicitat és l’autoregulació. Més ben dit podríem parlar de 

co-regulació, ja que l’Estat hi participa.   

El Codi de Conducta Publicitari autoregula el conjunt de l’activitat publicitària. Les 

disposicions que conté estan relacionades tant amb el principi de veritat com amb el de 

responsabilitat.  

Pel que fa a les normes relacionades amb el principi de veritat, la publicitat ha d’estar 

clarament diferenciada, és a dir, s’han de poder identificar els espais publicitaris. Altres 

aspectes relacionats amb el principi de veritat fan referència a la publicitat comparativa, 

testimonis, dades tècniques...  

Les normes relacionades amb el principi de responsabilitat consisteixen en la protecció 

de menors i adolescents, considerats com un col·lectiu més vulnerable perquè tenen 
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menys capacitat d’interpretar correctament els codis publicitaris. No es poden 

representar conductes que puguin suposar un perill per als infants, o que puguin suposar 

una alteració dels processos formatius dels nens. Altres normes relacionades amb el 

principi de responsabilitat són vetllar per la protecció de la salut, respectar el medi 

ambient, no promocionar la violència. Dins el principi de responsabilitat també trobem 

la publicitat d’entitats de crèdit, els quals són productes molt sensibles, i per tant, s’ha 

d’informar molt correctament sobre les condicions. També és molt important respectar 

bon gust, és a dir, vetllar perquè no es vulneri el dret a l’honor o la intimitat, que no 

explotin la por, que no resulti agressiva... 

Dins l’autoregulació també trobem els codis específics, on cada sector marca unes 

normes pròpies per a cada àmbit. Cadascú fa una regulació adaptada als seus interessos.  

Segons el Codi de la Publicitat Infantil, s’ha d’adaptar la publicitat a la capacitat de 

comprensió dels infants, és a dir, s’ha d’ajustar a les diferents fases evolutives dels 

infants. En els anuncis publicitaris de joguines hi ha certa informació obligatòria, com 

per exemple si fa falta piles o no, si consumeix molt o poc, si conté peces i si són grans 

o petites, preus... per evitar confusions en els pares. També està prohibit el product 

placement. Hi ha restriccions a la utilització de personatges famosos propers als infants, 

ja que tenen una capacitat de convicció en ells molt més alta. També és molt important 

no “jugar” amb el sexisme en la publicitat de joguets.  

El Código de Autorregulación de la Publicidad Infantil de Juguetes són un conjunt de 

normes deontològiques que afecten la comunicació comercial dirigida als infants i 

determinen molt dels ítems comentats anteriorment: 

 La publicitat infantil de joguines ha de garantir que qualsevol presentació d’un 

producte no provoqui confusió als menors sobre els beneficis del producte.  
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 Els productes que requereixin muntatge ha d’estar indicat a l’anunci, com també 

s’ha de deixar clar que és el que inclou o no el producte.  

 Per no incitar l’error amb la mida del joguet, han de sortir nens o nenes jugant 

amb el producte.   

 Si és el cas que el producte supera el preu de 50 euros, 150 euros i 300 euros, 

s’ha d’indicar i no es pot utilitzar reduccionismes com per exemple; “per només 

X euros”. 

 No s’han de presentar els adults ni els infants en situacions perilloses. S’ha 

d’evitar la incitació a conductes insegures o actes perjudicials.  

 Les presentacions i l’ús d’un producte s’han de demostrar de manera que puguin 

ser repetits per l’infant al qual va dirigit el producte.  

 La publicitat de joguines no pot crear un sentiment d’immediatesa o 

d’exclusivitat a l’infant, a través de paraules com “ara” o “només”. 

També és important tenir en compte el Código de Autorregulación sobre Contenidos 

Televisivos e Infancia (2004), un acord entre el Govern d’Espanya i els principals canals 

de televisió com són TVE, Antena 3, Cuatro, Telecinco, La Sexta i la FORTA. El document 

estableix una franja horària en la qual es prohibeixen continguts no recomanats per a 

menors de 13 anys, la qual abraça de les 6h a les 22h, i hi ha espais de protecció 

reforçada que són de les 8h a les 9h i de les 17h a les 20h i en cap de setmana. Amb 

aquest horari protegit els principis garantits són fomentar el control parental, d’aquesta 

manera es facilita als pares o tutors una selecció crítica dels programes que veuen els 

infants. Evitar els missatges o escenes amb contingut violent o sexual que no tinguin 

contingut educatiu o informatiu en els programes propis de l’audiència infantil, així com 

als seus anuncis publicitaris.  
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És  important també tenir en compte el Código de Corregulación de la Publicidad de 

Alimentós y Debidas dirigida a menores, Prevención de la Obesidad y Salud, ja que en 

aquesta anàlisi apareixen anuncis publicitaris de joguines que permeten fer menjar 

(gelats, llaminadures...). L’obesitat infantil és un problema multifactorial que exigeix una 

resposta coordinada entre tots els agents implicats, els quals són la indústria, la 

distribució, l’hostaleria, el sector de la publicitat, com també les autoritats sanitàries, 

pares i educadors, com molts altres.  

Amb l’aplicació d’aquest codi s’ha aconseguit una millora de la qualitat dels missatges 

publicitaris dirigits als nens com segment de població mereixedor d’una especial 

atenció.  

 Els missatges publicitaris d’aliments o begudes no han de promoure o presentar 

hàbits d’alimentació o formes de vida poc saludables, com per exemple menjar 

o beure de forma immoderada.  

 La publicitat d’aliments no ha de desvalorar la importància dels hàbits 

saludables, com és una alimentació variada, equilibrada i moderada, com també 

la importància de la realització d’activitat física.  

 Els anuncis d’aliments i begudes dirigits a infants han d’adoptar precaucions per 

no explotar la seva imaginació. S’ha d’evitar la utilització d’animacions i dibuixos 

animats per no crear expectatives inabastables o explotar la ingenuïtat dels nens 

més petits a l’hora de distingir entre fantasia i realitat. 

 Aquests tipus d’anuncis no han de fer la impressió que el fet d’adquirir o 

consumir un aliment o beguda farà que l’infant se senti més acceptat amb el seu 

grup d’amics. I al contrari, tampoc ha d’implicar que no adquirir el producte 

provocarà un rebuig del nen entre els seus companys. 
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A més de l’autoregulació a través de codis de conducta, l’activitat publicitària està també 

regulada per la llei 34/1988 General de la Publicitat, actualitzada l’any 2009. Aquesta llei 

té com a objectiu actualitzar el reglament per posar-se al nivell d’altres països europeus. 

El contingut que ofereix la LGP són les disposicions generals de la publicitat, acords per 

la contractació publicitària, regulació de la difusió i la creació, normativa per a cessar i 

rectificar la publicitat il·lícita i la normativa procedimental. 

Aquesta llei considera que la publicitat és il·lícita quan:  

 Va dirigida a menors i aquesta incita a la compra d’un bé o servei, explotant 

d’aquesta manera la seva inexperiència o credulitat, com també on apareguin 

persuadint de la compra a pares o tutors.  

 No es pot presentar als nens en situacions perilloses. 

 No s’ha d’induir a error sobre les característiques dels productes, ni sobre la 

seguretat. 

Altres lleis a tenir en compte en el món de la publicitat són la Llei 3/1991 de competència 

deslleial, i la Llei 7/2010 general de la comunicació audiovisual. La primera regula la 

publicitat enganyosa, deslleial i agressiva com també regula la publicitat comparativa. 

Es considera deslleial per agressiu, incloure en la publicitat una exhortació directa als 

nens perquè adquireixin béns o serveis o convencin els seus pares o tutors perquè 

compren els béns o serveis anunciats.  

La Llei 7/2010 general de comunicació audiovisual s’encarrega de regular l’activitat 

televisiva i radiofònica, inclosos els aspectes relacionats amb la publicitat en aquests 

mitjans audiovisual.  
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3. METODOLOGIA 

Es tracta d’una anàlisi de contingut de diferents anuncis publicitaris de joguines, 

dirigits a infants que tenen entre els 0 i 12 anys (Annex 1).   

3.1. Corpus d’anàlisi 

L’associació Espanyola de Fabricants de Joguines està formada per les empreses més 

representatives del sector de la joguina a Espanya. Aquests realitzen anualment un 

dossier en el qual fan una estimació de quines seran les joguines amb més èxit d’aquell 

Nadal i pel que fa a la resta de l’any.  

És per això que per realitzar el següent estudi, s’ha escollit setanta-cinc anuncis 

publicitaris per a diferents franges d’edat d’aquests dossiers realitzats per l’AEFJ. 

Aquesta selecció parteix de la classificació per edats que estableixen els autors 

Valkenburg i Cantor.  

Com he dit anteriorment, l’anàlisi s’ha dut a terme amb la selecció de diferents anuncis 

publicitaris de joguines, dirigits a infants que tenen entre els 0 i 12 anys. A continuació 

hi ha una taula resum dels anuncis seleccionats segons la tipologia del producte.   

ANUNCIS PUBLICITARIS DE JOGUINES SELECCIONATS 

CLASSIFICACIÓ 
DE 0 A 2 

ANYS 
DE 2 A 5 

ANYS 
DE 5 A 8 

ANYS 
DE 8 A 12 

ANYS 

Autopistes i accessoris  1 1 1 

Construccions, acoblament, kits 1 2 2  

Esportius, vehicles, elements per 
pujar-hi 

  2 1 

Disfresses i accessoris     

Electròniques   2 1 

Figures, ninots i accessoris 1 4 4  

Imitació de la vida  1   

Jocs d’intercomunicació  1  1 
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Jocs de societat   2 3 

Material experimental   2 1 

Mecàniques    1 

Nines i accessoris  12 4 1 

Ninos de peluix i ninos de drap 4 7 1  

Punteria i habilitat   4 2 

Puzles i trencaclosques     

Titelles i putxinel·lis     

Vehicles en miniatura 1  1 3 

TOTALS 7 28 25 15 

 

En aquesta investigació s’ha utilitzat l’anàlisi de contingut quantitativa. Per a 

l’observació i la recollida de dades, he realitzat la següent fitxa, elaborada principalment 

a partir dels aspectes claus explicats en el marc teòric. 

 

Taula 4. Elaboració pròpia. Taula resum dels anuncis escollits 

SEGONS LA JOGUINA 

Classificació (M. Borja, 1982: 122-126) 

- Autopistes i accessoris 

- Construccions, acoblament, kits 

- Esportius, vehicles, elements per 

pujar-hi  

- Disfresses I accessoris 

- Electròniques 

- Figures, ninots, accessoris 

- Imitació de la vida 

- Jocs d’intercomunicació 

- Jocs de societat 

- Material experimental 

- Mecàniques 

- Nines i accessoris 

- Ninots de peluix o de drap 

- Punteria i habilitat 

- Puzles i trencaclosques 

- Titelles i putxinel·lis 

- Vehicles en miniatura 

Preguntes concretes 

- S’anomena el nom del joguet?  

- Apareix el preu a la imatge? 

- Apareix descompte i/o oferta? 

- Queda clar el seu funcionament? 

- Queda explícit si el producte 

requereix muntatge? 

- Apareix a la imatge si es ven per 

separat o no? (publicitat 

enganyosa) 

- Les dimensions del producte 

s’ajusten a la realitat? 

Taula 5. Elaboració pròpia. Fitxa d’anàlisi segons la joguina 
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SEGONS ELS PERSONATGES 

Preguntes concretes 

- És una ficció animada? (Si/No) 

- Quants personatges hi ha en pantalla?  

- Els personatges que apareixen són reals? (Si/No) 

- El que manipula el joguet són nens o nenes? (H/D) 

- Presència d’adults (Protagonistes/Co-protagonistes/Secundari/Absència/No 

visible) 

- Hi predomina més el sexe masculí o femení? (Masculí/Femení) 

- ADULTS: Hi predomina més el sexe masculí o femení? (Masculí/Femení) 

- L’edat dels personatges s’adequa a l’edat la qual va dirigida la joguina? 

(Si/No) 

Accions 

- Plorar 

- Riure 

- Cuidar 

- Competir 

- Maquillar 

- Pentinar 

- Ballar 

- Disparar 

- Jugar 

- Imaginar 

- Cuinar 

- Aplaudir 

- Experimentar 

- Escoltar 

- Aprendre 

- Dormir 

- Fotografiar 

- Dibuixar 

- Cantar 

- Espantar 

- Pintar 

- Lluitar 

- Parlar 

- Conduir 

- Endevinar 

Estat anímic dels personatges 

- Alegre/Content 

- Trist 

- Aventurer 

- Reservat 

- Imaginatiu 

- Sociable/Amigable 

- Dependent 

- Poderós 

- Independent 

Taula 6. Elaboració pròpia. Fitxa d’anàlisi segons els personatges.  
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SEGONS EL CODI VISUAL 

Color predominant 

- Neutre 

- Blau 

- Vermell 

- Groc 

- Verd 

- Negre 

- Blanc 

- Taronja 

- Lila 

- Rosa 

- Or 

- Marró 

- Gris 

Espai  

- Interior 

- Exterior 

- Fantàstic 

- Botiga o gran superfície 

- Descontextualitzat 

Duració de l’espot (en segons) 

Taula 7. Elaboració pròpia. Fitxa d’anàlisis segons el codi visual. 

SEGONS EL REGISTRE SONOR 

Veu en off 

- Masculina / femenina / 

ambdues 

- Absent 

Locució personatges de l’anunci  

- Masculina / femenina / ambdues 

- Absent 

Com és la música?  

- Alegre 

- Trista 

- Intrigant 

- Aventurera 

Efectes sonors 

- Si/ No 

Silenci  

- Si/ No 

Paraula més repetida al llarg de l’anunci o 

amb més èmfasi 

- Nom de la paraula / absència 

S’utilitzen paraules en diminutius? 

- Sí / No 
Taula 8. Elaboració pròpia. Fitxa d’anàlisi segons el registre sonor.  

A l’Annex 2 trobareu la fitxa d’anàlisi completa amb els setanta-cinc anuncis estudiats.  

Per acabar de completar l’estudi, també s’ha realitzat un grup de discussió amb nens i 

nenes dins de la franja d’edat dels anuncis publicitaris, podeu veure’n la transcripció a 

l’Annex 3.  
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L’objectiu d’aquest grup de discussió amb nens i nenes és poder veure com reaccionen 

davant els espots publicitaris de joguines i observar de manera més pròxima com 

reflexionen i són conscients o no dels estereotips de gènere presents en els anuncis.   

A través de la mostra d’anuncis publicitaris extrets de l’AEFJ, s’ha realitzat una selecció 

de sis anuncis amb característiques marcades de gènere per tal de veure com reaccionen 

els infants.  

MOSTRA ANUNCIS GRUP DE DISCUSSIÓ 

1 Nenuco 
Nines i 

accessoris 

https://www.youtub

e.com/watch?v=SZ6

QCJq4jqQ 

 

 

2 Moto xtreme 
Vehicles en 

miniatura  

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Qgcl

HGguWME 

 

 

3 La srta. Pepis 
Nines i 

accessoris 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=RTb

43v3yvpo 

 

 

4 Fototransfer 
Material 

experimental 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=f7Oz

awqgPTo 

 

 

5 
Arco 

rompecorazones 

Punteria i 

habilitat 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=E_zg

PAZ6GMY 

 

 

6 
Air Hogs 

Supernova 

Vehicles en 

miniatura 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=vcH

MhvQSvG8 

 

 

Taula 9. Elaboració pròpia. Anuncis escollit per realitzar el grup de discussió. 

https://www.youtube.com/watch?v=SZ6QCJq4jqQ
https://www.youtube.com/watch?v=SZ6QCJq4jqQ
https://www.youtube.com/watch?v=SZ6QCJq4jqQ
https://www.youtube.com/watch?v=QgclHGguWME
https://www.youtube.com/watch?v=QgclHGguWME
https://www.youtube.com/watch?v=QgclHGguWME
https://www.youtube.com/watch?v=RTb43v3yvpo
https://www.youtube.com/watch?v=RTb43v3yvpo
https://www.youtube.com/watch?v=RTb43v3yvpo
https://www.youtube.com/watch?v=f7OzawqgPTo
https://www.youtube.com/watch?v=f7OzawqgPTo
https://www.youtube.com/watch?v=f7OzawqgPTo
https://www.youtube.com/watch?v=E_zgPAZ6GMY
https://www.youtube.com/watch?v=E_zgPAZ6GMY
https://www.youtube.com/watch?v=E_zgPAZ6GMY
https://www.youtube.com/watch?v=vcHMhvQSvG8
https://www.youtube.com/watch?v=vcHMhvQSvG8
https://www.youtube.com/watch?v=vcHMhvQSvG8
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Els participants en el grup de discussió són quatre nens i tres nenes de 10 i 11 anys, els 

quals aporten la seva visió i a través d’aquesta metodologia qualitativa ens ajudarà a 

comprendre d’una manera més clara el comportament de l’audiència en el moment de 

visualitzar un anunci publicitari de joguines.  

Per realitzar aquest focus grup s’ha tingut en compte realitzar-ho en un ambient còmode 

com és l’esplai de Castellserà, per tal que els infants estiguin habituats en aquell espai i 

no s’alterin els resultats de l’observació.  

Les preguntes són:  

1. T'ha agradat l'anunci? Per què? 

2. A quina edat creus que va dirigida aquesta joguina? Per què? 

3. Creus que és una joguina per nens o per nenes? Per què? No creus que hi podria 

jugar tant un nen com una nena? 

4. Què és el que et fa pensar que és una joguina per a nens o nenes? Què veus que 

ho relaciones amb el gènere? 

5. T'agrada l'escenari on s'ha representat el joc de l'anunci? És massa fosc? Massa 

irreal? 

6. Què et sembla la música? Què et fa sentir a l'hora d'escoltar-la? 

7. Quin color s'han vist més durant l'anunci de joguines? Què et sembla aquest 

color? Què et transmet? 

Tot i tenir aquestes preguntes preparades, durant el grup de discussió se n’anaven 

formulant de noves segons el transcurs de la discussió o no es preguntaven totes en els 

sis anuncis per evitar reiteracions a les respostes dels infants.  

Podeu veure’n un resum audiovisual del grup de discussió al suport digital que 

acompanya aquest treball de fi de grau.  
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4. RESULTATS 

A continuació, un cop feta l’anàlisi dels setanta-cinc anuncis publicitaris de joguines 

tenint en compte tots els aspectes que hem vist en la fitxa d’anàlisi i amb la transcripció 

del grup de discussió amb el grup d’infants, podem detallar els resultats que s’han 

obtingut i que donen resposta a alguns dels objectius plantejats al principi.  

4.1. Segons la joguina 

A través de la classificació de joguets establerta per M. Borja, la majoria dels anuncis de 

joguines analitzats els trobem dins les categories de nines i accessoris amb el 22,7%, 

amb el 16% els ninos de peluix, els vehicles en miniatura amb un 10,60% com també 

figures i ninots amb un 13,30%.  

Tenint en compte que els anuncis analitzats s’agrupen dins les categories esmentades 

anteriorment, a continuació s’estableix la relació entre la categoria de la joguina i 

l’aparició del sexe masculí o femení com a protagonista en l’anunci publicitari.  S’ha de 

tenir en compte que en alguns dels anuncis no hi apareixen personatges, ja que utilitzen 
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Figura 2. Elaboració pròpia. Les categories dels anuncis publicitaris de joguines 
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ficció animada i això provoca que hi hagi un marge d’error amb els resultats extrets 

anteriorment.  

En el següent gràfic podem veure la presència de la figura femenina i masculina en les 

categories de nines i accessoris, ninos de peluix, vehicles en miniatura i figures i ninots. 

S’han escollit aquestes categories perquè en l’anterior gràfic hem vist que un gran 

nombre d’anuncis analitzats pertanyien a aquests grups.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dels 17 anuncis emmarcats dins la categoria de nines i accessoris, en cap d’ells surten 

nens, en canvi en onze d’ells hi apareixen només nenes i en dos hi apareixen ambdós 

figures.  

També observem una clara diferència, tot i que no tan marcada, amb els anuncis de 

ninos de peluix. En els 12 anuncis d’aquesta categoria, a la meitat d’ells hi ha una nena 

com a protagonista, en un d’ells hi apareix un nen com a protagonista i en tres d’ells hi 

apareixen ambdues figures.  

Passa totalment el contrari amb els que estan relacionats amb vehicles en miniatura, en 

els quals no hi ha cap nena anunciant-los, sinó que només hi trobem nens com a 
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Figura 3. Elaboració pròpia. La relació entre categoria i el sexe dels protagonistes 
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protagonistes. Tampoc hi apareixen les dues figures en pantalla, només hi ha presència 

del sexe masculí. 

En canvi, en la categoria de figures i ninots la presència dels dos sexes està més igualada.  

El fet que existeixi una relació entre el tipus de joguina i el sexe és una realitat. Durant 

el grup de discussió l’Olívia apuntava: “El meu germà es volia comprar una nina i el meu 

pare no el va deixar perquè deia que era de nenes. Li deia que agafes una altra cosa”.  

Els infants també són molt conscients de la relació que hi ha entre que els nens anunciïn 

joguines d’acció i d’aventures i que les nenes estem més acostumades a veure-les 

anunciant nines i ninos de peluix. La Sara en un dels anuncis mostrats, el qual tractava 

d’una nina a la qual pots maquillar, reivindicava i es plantejava perquè no podia ser un 

nino el que poguessis maquillar.  

El 100% dels espots publicitaris durant els 5 primers segons diuen el nom del joguet 

almenys una vegada. En cap dels anuncis apareix cap mena d’oferta ni de descompte en 

la compra d’aquell producte.  

Pel que fa al preu i a la informació reglamentària que ha d’aparèixer en la pantalla i que 

s’ha comentat anteriorment, en la majoria de casos es compleix. Hi ha un total de 32 

anuncis que superen els 50 euros, i en 87,5% dels anuncis que superen el preu marcat 

apareix en pantalla aquesta informació, tot i això apareix amb unes dimensions molt 

petites i el text té poca duració. En canvi, el 12,5% d’anuncis analitzats de productes que 

superen els cinquanta euros i no ho indiquen.  

Altres informacions reglamentàries que han d’estar presents són si requereixen 

muntatge com també si la venda es realitza per separat a allò que es mostra. El 100% 

dels anuncis compleixen amb informar el client que aquell producte requereix muntatge 
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previ al joc, però hi ha un anunci el qual no informa el consumidor la venda per separat 

d’allò que s’està mostrant.  

Per acabar amb aquest apartat, cal destacar que tots els espots deixen clar el 

funcionament de la joguina com també les seves dimensions. Només hi ha un cas a 

destacar el qual va sorgir a través del grup de discussió amb els infants. Una de les nenes 

a l’hora de visualitzar un anunci d’una moto teledirigida (Moto Xtreme) va comentar que 

al principi li semblava que era una motocicleta de veritat, ja que l’anunci utilitzava un 

primer pla de la moto i imatges subjectives. D’aquesta manera no deixava veure de 

forma clara quina era la dimensió d’aquell joguet.  

4.2. Segons els personatges i les accions 

 El 86,6% dels anuncis utilitzen personatges per anunciar el seu producte, en 

canvi el 13,4% utilitzen ficció animada i no apareix cap personatge real.  

Els adults, que en aquests casos dels anuncis de joguines tenen la funció de la figura de 

pare o mare, apareixen en alguns dels espots analitzats. La seva presència és molt més 

marcada en aquells productes que van dirigits a infants de 0 a 2 anys. Apareixen en 

l’anunci com a protagonistes o co-protagonistes i són sempre del gènere femení, moltes 

vegades interactuant o supervisant com el nen juga amb el producte. No hi ha cap cas 

en què la figura del pare aparegui al costat del nen durant el seu temps d’oci.  

Podem veure que a mesura que les joguines van dirigides a nens més grans de dos anys, 

la figura dels adults desapareix gairebé en tots els anuncis. Només tenen presència quan 

es tracta d’algun anunci de jocs de taula, de productes electrònics i de ninos de peluix. 

Cal destacar que en els anuncis que apareixen jugant a un joc de taula actuen com a 
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protagonistes i la figura masculina sempre té el poder en el joc, és a dir, apareix l’home 

tirant el dau o celebrant la victòria.  

Pel que fa a l’edat dels protagonistes, el 89,3% dels nens que apareixen en els anuncis 

publicitaris aparenten tenir l’edat a la qual va dirigit el producte. Tot i això, hi ha un 

10,7% que no sembla tenir l’edat a qui va dirigida aquella joguina. Això pot arribar a ser 

contraproduent per les empreses distribuïdores, ja que el fet de veure un infant que no 

s’adequa a l’edat al que va dirigit pot fer variar la decisió de compra.  

Durant el grup de discussió, l’Olívia va apuntar que no creia oportú que unes nenes 

d’edat reduïda surtin a la televisió maquillant-se tan exageradament: “A veure que si es 

volen maquillar que es maquillin però representar-ho així amb nenes petites no em 

sembla bé, ho faria amb nenes més grans”. El Conrad va afirmar que els nens també 

tenien dret a maquillar-se. 

Una altra gran diferència que trobem entre els sexes masculí i femení és l’estat anímic 

en què es presenten els infants durant l’anunci. En gairebé tots els anuncis els infants es 

mostren contents davant l’experiència de jugar amb aquell producte, però podem veure 

que hi ha altres estats anímics que associem més a un gènere que a un altre. En el 

següent gràfic podem destacar-ne tres aspectes.  
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Figura 4. Elaboració pròpia. L’estat d’ànim dels protagonistes dels anuncis 
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El primer aspecte a destacar és que en moltes ocasions als infants se’ls presenta 

sociables. També tenen una actitud imaginativa i una mica dependent en els dos casos, 

tant en nens com en nenes.  

En segon lloc podem veure com el gènere masculí destaca i apareix amb un estat 

aventurer en molts dels anuncis. En canvi les nenes no mostren aquest esperit aventurer 

igual que els nens. El sexe masculí també sobresurt per tenir una actitud poderosa, 

tenen el control de la situació i es mostren molt forts.  

Pel que fa a les accions que desenvolupen els infants a l’hora d’interactuar amb el 

producte a la televisió és diferent segons el gènere. En molts dels anuncis analitzats els 

infants apareixen rient, jugant, aplaudint, imaginant... en definitiva, mostrant-se 

contents envers la joguina. Tot i això, hi ha altres accions concretes com per exemple la 

de cuidar, ballar, competir, pentinar, maquillar, lluitar, conduir i disparar que són 

interessants d’analitzar qui les duu a terme dins l’anunci publicitari, si el sexe masculí o 

el sexe femení.  

Com podem veure en aquest gràfic, hi ha unes clares diferències entre sexes a l’hora de 

realitzar diferents accions en els espots.  
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Figura 5. Elaboració pròpia. Les accions dels protagonistes dels anuncis.  
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Primerament podem destacar que les accions de cuidar, pentinar, ballar i maquillar les 

realitza el sexe femení, en canvi, el sexe masculí s’encarrega de competir, lluitar, 

conduir. L’acció de disparar es troba en parts iguals en nens i nenes.  

Ens hem acostumat a veure certs productes anunciats per nens i altres anuncis anunciats 

per nenes, i no som conscients com això pot arribar a influir en la nostra decisió de 

compra. Durant el grup de discussió van sorgir diferents percepcions sobre les accions i 

l’aparició de nens o nenes a l’hora d’anunciar els productes. En un moment determinat 

la nostra discussió tractava sobre pistoles de joguina i l’Olívia afirmava: “Que potser els 

pares, en veure que a l’anunci surten nenes potser també els hi comprarien aquestes 

joguines a les nenes. En canvi si només hi apareixen nens, potser s’ho pensen més.” La 

Sara també comentava: “Les podem utilitzar tots però quasi sempre les compren els 

nens perquè els pares sempre van amb aquella part de la botiga on les venen i ja no van 

a l’altra secció per veure si hi ha coses boniques també”.  

4.3. Segons el codi visual 

 La mitjana de duració dels anuncis analitzats és de 21 segons, són curts però 

intensos per tots els elements que hi trobem i que s’aniran comentant al llarg dels 

resultats. 

La majoria dels anuncis es desenvolupen en espais interiors o fantàstics, la qual cosa 

moltes vegades, i sobretot en anuncis on s’utilitza un espai fantàstic, fan percebre aquell 

producte de forma idealitzada i no del tot realista. Els infants del grup de discussió 

afirmen que moltes vegades per la televisió la joguina es veu d’una forma i després quan 

arriba a casa no és el mateix que s’havien imaginat. També ho comparen amb la roba 
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que es veu per internet, que per les fotos o la televisió es veu diferent de com realment 

és.  

Per acabar el tractament del codi visual en els anuncis de joguines, cal parlar del color. 

És un tòpic sentir que el rosa és de nenes i els colors foscos de nens, però en moltes 

ocasions apareix d’aquesta forma representada.  

En molts dels anuncis podem veure que no utilitzen un color de forma predominant, 

sinó que representen els colors tal com els veiem a la nostra vida quotidiana. En canvi 

n’hi ha d’altres que sí que estan fortament marcats pel gènere seguint el tòpic.  

Com podem veure en el gràfic, els anuncis en els quals apareixen nenes com a 

protagonistes el color predominant és el rosa, en canvi, els colors marró i negre 

s’utilitzen en anuncis on els protagonistes són del gènere masculí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’hora de visualitzar els anuncis amb el grup de discussió, el color era un dels elements 

amb els quals ens fixàvem i la Júlia comentava que “Els colors també em fa pensar que 

sigui de nenes perquè surt molt el color rosa tota l’estona i la Nina també ho ha dit abans 

que el rosa l’associem més amb les nenes que amb els nens”.  
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Figura 6. Elaboració pròpia. Els colors predominants a l’anunci 



 
 

43 

Figura 7. Frame Youtube anunci Monster University Figura 8. Frame Youtube anunci Monster University 

Un aspecte a destacar d’un dels anuncis analitzats i en el qual es veu que predomina la 

gamma de color associada a cada gènere és a l’anunci número 17 dels Monster 

University. Aquest anunci tracta d’un peluix que espanta la gent a través 

d’onomatopeies. El nen va per tota la casa amb el seu nou peluix i juga amb ell.  

 

 

 

 

En la imatge de l’esquerra podem veure que no utilitzen cap color en concret durant la 

major part de l’anunci. En canvi hi ha un canvi molt notori quan el nen es dirigeix a 

l’habitació de la seva germana. En el següent frame podem veure com s’utilitza el color 

rosa de forma predominant.  

També he pogut detectar un altre aspecte a destacar sobre el color a través del grup de 

discussió. En un dels anuncis s’ensenyava una pistola Nerf “Arco rompecorazones” en el 

qual sortia una noia disparant amb ella. El Jordi va assimilar que en aquell anunci havien 

barrejat una pistola de “nens”, amb una pistola d’altres colors, en aquest cas era rosa, 

que d’aquesta manera era una pistola per a nenes.  

Hi ha diferents usos del color segons el grup d’edat al qual va dirigida la joguina.  En els 

anuncis dirigits a infants de 0 a 2 anys els colors utilitzats són neutres. No juguen amb el 

poder visual, sinó que se centren més a ensenyar el funcionament del joguet i l’expressió 

de l’infant en el moment de jugar amb el producte.  
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4.4. Segons el registre sonor 

 Com he dit anteriorment, la durada dels anuncis són de 21 segons de mitjana 

durant els quals no hi ha silencis. Són curts però molt intensos i plens d’elements sonors 

que ens fan estar actius i connectats a l’aparell televisiu per veure que és allò que s’està 

anunciant.  

En tots els anuncis hi apareix una veu en off que fa de fil conductor a l’anunci. Ens explica 

les seves característiques i el funcionament de la joguina, com també transmet diferents 

sensacions envers el producte. Els casos més diferenciables els trobem en els anuncis de 

nines i accessoris i en els de vehicles en miniatura. La veu en off que apareix en els 

anuncis de nines i accessoris és en el 100% dels casos femenina. En canvi, als anuncis de 

vehicles en miniatura en el 87’5% dels casos el relat el duu a terme una veu masculina. 

També cal destacar que en els anuncis de jocs en societat, els quals són jocs de taula on 

hi ha gairebé sempre una família, sempre apareix una veu en off masculina.  

Els infants durant el grup de discussió s’adonaven d’aquest fenomen, ja que la Nina 

afirmava que: “Als vídeos d’acció sempre hi apareix la veu d’un nen en canvi quan 

anuncien maquillatge o això com hem vist abans apareix veu de nena”. El Jordi també 

comentava que la veu de les nenes era exageradament aguda i que no s’ajustava al 

timbre de veu de la realitat. La Berta afegia que la veu en off femenina era tota l’estona 

molt alegre.  

Podem destacar una clara diferència en els anuncis de joguines dirigides de 0 a 2 anys. 

En aquests, la veu en off que hi apareix és d’una figura adulta la qual no juga amb 

impactar a l’espectador, sinó que explica de forma narrativa el funcionament i les seves 

característiques. Com marcava Mc Neal (1992:31) en les cinc fases de l’aprenentatge 

dels nens a ser consumidors, els infants d’aquesta edat es limiten a acompanyar els 
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Figura 9. Elaboració pròpia. La música als anuncis publicitaris de joguines.   

pares i observar. Aquest fet indica que els anuncis de joguines de 0 a 2 anys van dirigits 

als adults, ja que són ells els qui decideixen la seva compra.  

Pel que fa a la música que hi apareix, aquesta acostuma a ser molt alegre, però hi ha en 

alguns casos que és intrigant i aventurera.  

 

 

  

 

 

 

La música que sona als anuncis on apareixen nens és intrigant i aventurera, en canvi als 

anuncis on les protagonistes són les nenes la música és molt més alegre. A aquest fet 

també se li sumen els efectes especials. En alguns anuncis on les protagonistes són del 

sexe femení s’afegeixen sons, i tal com deien la mainada del grup de discussió, són sons 

de coses brillants com si fossin campanes.  

Durant el visionament dels setanta-cinc anuncis vaig apuntar-me algunes frases que em 

cridessin l’atenció del relat de l’anunci. Vaig poder observar que la veu en off femenina 

utilitzava moltes onomatopeies com per exemple: “Uau!, Uala que guai!, Uy que mono!, 

Te quedan uala!”. En canvi, les frases que apareixen en els relats de la veu masculina són 

amb molta energia i posen èmfasi en allò que estan anunciant. Hi apareixen molts 

adjectius com per exemple: “Descubre sus increïbles rugidos!, Disfruta de algo nuevo y 

sorprendente!, Emocionantes aventuras!, Toma el control!”, entre d’altres.  
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5. CONCLUSIONS 

 

Abans de començar la investigació i la realització d’aquest treball, em plantejava una 

sèrie d’objectius els quals volia complir i respondre en acabar la recerca. Un cop 

finalitza’t l’estudi, puc afirmar que he après diferents aspectes de la televisió i en 

especial de la publicitat dirigida als infants que em permeten respondre als objectius 

inicials.  

En primera instància, la televisió sempre ha estat molt present en el nostre dia a dia i és 

un mitjà molt poderós del qual ens nodrim de coneixements i té la capacitat de modificar 

en part la nostra conducta envers la societat, sigui de manera positiva o negativa.  

Hi ha grups més vulnerables davant d’aquest mitjà, com són els infants, ja que no tenen 

la capacitat d’establir relacions coherents entre el que apareix en pantalla i la realitat 

del món fora d’ella. Una de les raons de què el consum televisiu dels infants sigui negatiu 

és perquè moltes vegades la consumeixen en solitari, és a dir, sense cap adult que els 

pugui guiar o que els ajudi a reflexionar sobre els continguts exposats. En el grup de 

discussió la moderadora ha sigut la responsable de fer-los reflexionar sobre els diferents 

elements que apareixen en pantalla, però els infants s’han sincerat i han afirmat que no 

es fixen en els petits detalls, sinó que només es fixen en la joguina.  

Tot i això, un consum moderat d’aquest dispositiu no perjudica la ment dels infants ni 

els afecta el seu desenvolupament social.  

En segon lloc, és important tenir en compte el desenvolupament del comportament dels 

nens com a consumidors. En el grup de discussió sortia molt a debat la figura del pare i 

mare com a comprador de tots aquells productes que desitjaven. Els nens participants 

d’11 anys, en diferents ocasions, parlaven del permís i el poder de decisió de la figura 
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materna o paterna per adquirir el producte anunciat.  És per això que tal com diuen 

Viñes i Soler, els nens utilitzen diferents arguments per tal de justificar les seves 

peticions i d’aquesta manera aconseguir la compra.  

Pel que fa a les lleis, val a dir que la publicitat és una de les indústries més regulades pels 

seus efectes. En els anuncis de joguines hi ha certa informació obligatòria on en tots els 

casos es compleix, tret d’algun cas concret.  

Fent una recerca exhaustiva a través de fonts secundàries sobre els recursos, els 

elements persuasius i el llenguatge utilitzats en la publicitat, em vaig adonar que són 

molts els ítems que es tenen en compte per tal que el missatge publicitari arribi al 

receptor de forma eficaç.  

Durant l’anàlisi he pogut afirmar que els colors estan relacionats amb un significat, 

moltes vegades són significats que estan consensuats socialment i la publicitat fomenta 

encara més aquestes impressions. És important l’ús dels colors, ja que garanteix entre 

un 45% i un 53% més de memorització.  

Segons diferents estudis realitzats en els últims anys pel CAC, afirma que el rosat i el 

magenta s’associen amb el gènere femení i el blau amb el masculí. Tot i això i segons els 

anuncis de joguines analitzats, relaciono més els colors pastel a les nenes i els colors 

foscos, com el negre i el marró, als nens. La mainada amb la qual he realitzat el grup de 

discussió trobaven desproporcionat l’ús tan diferenciat de colors.  

Com podem veure en els resultats una altra característica d’aquests tipus d’anuncis és 

que els arguments giren entorn de la felicitat o el bon estat físic que proporciona tenir 

l’obtenció d’aquell producte. Predominen les frases curtes i els jocs de paraules per tal 

de facilitar la memorització. Tot i això, la mainada feia crítica de què moltes vegades les 
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nenes apareixen sempre rient i passant-s’ho d’allò més bé i en canvi, els nens apareixen 

més seriosos i en situacions de més risc.  

Durant el període de temps analitzat (2011-2018) he pogut comprovar que gairebé 

sempre s’han utilitzat els mateixos elements per realitzar un anunci d’aquestes 

característiques. La música i el so també és un element que va dirigit a la part emocional 

del cervell i aconsegueixen d’aquesta manera deixar petjada.  

Durant el grup de discussió vaig poder observar unes actituds sobre les quals crec que 

és important reflexionar-hi. La mostra dels anuncis seleccionats per realitzar el debat 

estava pensada per veure diferents tipus d’espots en els quals apareguessin tant nens 

com nenes. Els infants de sexe masculí no prenien molta atenció als anuncis en els quals 

s’anunciaven nines o material experimental. En canvi, les participants del grup de 

discussió sí que miraven tots els anuncis amb molta atenció i es plantejaven l’opció de 

comprar tots els productes.  

El camí per la igualtat és lent i costós, però hem de combatre per eliminar tots aquells 

estereotips de gènere que engloben al sexe femení com sensible i càlida i evitar que 

surtin representats en un mitjà com la televisió i la publicitat. Si evitem que els 

protagonistes surtin representats d’aquesta manera, reduirem aquestes actituds perquè 

els espectadors no ho imitaran.  

Després de realitzar aquest treball, queden línies de recerca obertes. Un tema molt 

interessant el qual he identificat durant l’anàlisi és el fet que gairebé tots els 

protagonistes que apareixen en pantalla són d’una mateixa ètnia. Aquest és un tema 

molt interessant per incidir-hi, perquè igual que demanem la igualtat de gènere, també 
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és important que en els anuncis surtin representats tots tipus d’ètnies i d’aquesta 

manera aconseguir la igualtat entre totes les persones.  

Tot i això, espero que aquest treball hagi contribuït a prendre consciència de la quantitat 

d’estereotips de gènere que apareixen en els anuncis publicitaris i puguem fer un petit 

pas més cap a l’anhelada representació igualitària dels homes i les dones en els anuncis 

de joguines i en la publicitat en general.  
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ANNEXOS 

ANNEX 1 

 ANUNCIS PUBLICITARIS DIRIGITS A INFANTS DE 0 A 2 ANYS 

 
 

AEFJ 
2011 

NUM. TIPOLOGIA 
NOM DEL 
JOGUET 

A QUI VA DIRIGIT BREU DESCRIPCIÓ LINK FOTOGRAFIA 

1 Ninos de peluix 
Scout y 
Violeta 

A partir de 6 mesos 

“Los nuevos peluches de Leap 
Frog pueden personalizarse 
según los gustos del niño. 

Pueden decir su nombre, su 
color, su comida y su animal 

favoritos” 

https://www.youtub
e.com/watch?v=8iNL

m806XGU 

 

2 Ninos de peluix 
Perrito 

bailoteo 
Més de 9 mesos 

“Con los juegos del nuevo 
Perrito bailoteos de Mattel los 
pequeños aprenderán a bailar, 

cantar, aplaudir y ¡muchas 
cosas más” 

https://www.youtub
e.com/watch?v=-

qBcCh8gvaE 

 

AEFJ 
2012 

3 Ninos de peluix 
Mariquita 
Pillow Pet 

De 0 a 99 anys 

“La mariquita más suave y 
simpática que se transforma en 
una acogedora almohade para 

dormir” 

https://www.youtub
e.com/watch?v=GB1

4yqszFM0 

 
 
 
 
 

4 Ninos de peluix 
Baila con 
Mickey 

A partir de 2 anys 
Mickey llega este año más 
“Molón” que nunca con los 

bailes más divertidos 

https://www.youtub
e.com/watch?v=GG3

QWb-SViw 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GB14yqszFM0
https://www.youtube.com/watch?v=GB14yqszFM0
https://www.youtube.com/watch?v=GB14yqszFM0


 

 

AEFJ 
2013        

AEFJ 
2014 

5 
Vehicles en 
miniatura 

Tren 
motorizado 

De 6 a 36 mesos 
“Mejora el aprendizaje de tu 

bebé” 

https://www.youtub
e.com/watch?v=nlaq

NP7Alxo 

 
 
 

 

AEFJ 
2015 

6 Construccions MegaBloks A partir de 1 any 

“La nueva Apisonadora 
Tragabloques combina la clásica 

carretilla, con el juego y la 
construcción”. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Jj-

Zj3EDxNs 

 
 
 
 
 

7 
Figures, ninots i 

accessoris 
Robot Robi A partir de 9 mesos 

“Los niños podrán mover el 
esqueleto con el Robot Robi 

mientras aprenden los números, 
las letras y los colores” 

https://www.youtub
e.com/watch?v=OiiU

SjacNIw 

 
 
 
 

 

AEFJ 
2016        

AEFJ 
2017        

AEFJ 
2018        

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nlaqNP7Alxo
https://www.youtube.com/watch?v=nlaqNP7Alxo
https://www.youtube.com/watch?v=nlaqNP7Alxo
https://www.youtube.com/watch?v=Jj-Zj3EDxNs
https://www.youtube.com/watch?v=Jj-Zj3EDxNs
https://www.youtube.com/watch?v=Jj-Zj3EDxNs
https://www.youtube.com/watch?v=OiiUSjacNIw
https://www.youtube.com/watch?v=OiiUSjacNIw
https://www.youtube.com/watch?v=OiiUSjacNIw


 

 

 ANUNCIS PUBLICITARIS DIRIGITS A INFANTS DE 2 A 5 ANYS 

 
 

AEFJ 
2011 

NUM. TIPOLOGIA 
NOM DEL 
JOGUET 

A QUI VA DIRIGIT BREU DESCRIPCIÓ LINK FOTOGRAFIA 

8 
Nines i 

accessoris 
Mila y Malo 

malitos 
Majors de 3 anys 

“Famosa nos presenta a Mila y 
Malo están malitos, dos 

hermanos muy especiales 
capaces de interactuar entre 

ello” 

https://www.youtub
e.com/watch?v=kZM

d8rY_U3A 

 
 
 
 
 
 

9 

Autopistes i 
accessoris 
Esportius, 
vehicles 

Lazer Stunt A partir de 4 anys 

“La nueva gama de juguetes de 
radio control Lazer Stunt 

permite disfrutar de increíbles 
acrobacias y piruetas 

imposibles” 

https://www.youtub
e.com/watch?v=HiH

Ct7HNOys 

 
 
 
 
 
 

10 
Jocs 

d’intercomunica
ció 

Robot 
Alphie 

A partir de 3 anys 

“Con el robot Alphie de Hasbro 
los más pequeños podrán 

aprender con letras, sonidos, 
música y colores” 

https://www.youtub
e.com/watch?v=UuYI

yl-Yr9E 

 
 
 
 
 

11 
Nines i 

accessoris 
Blythejet A partir de 4 anys 

“Hasbro incorpora a la línea de 
Pet Shop  un completo avión, 

con todos los accesorios para un 
divertido viaje que está a punto 

de despegar” 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Jw1

mM5cqSCs 

 
 
 
 

 

12 
Nines i 

accessoris 

Barbie 
estudio de 

mechas 
Més de 3 anys 

“Mattel presenta el estudio de 
mechas de la nueva Barbie 

interactiva, que permite diseñar 
por ordenador las mechas del 
pelo y después imprimirlas” 

https://www.youtub
e.com/watch?v=J9g

NqxOuITw 

 



 

 

AEFJ 
2012 

13 
Figures, ninots i 

accessoris 
Jocs de societat 

Yano: El 
contacontes 

Més de 4 anys 

“Estas navidades BIZAK reunirá 
a toda la familia para disfrutar 

de las asombrosas historias 
interactivas de su 

cuentacuentos más famoso”. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=1Tfn

svQOMMU 

 

14 
Nines i 

accessoris 

Nancy 
Estudio 
Dance 

A partir de 3 anys 

“Aprende y crea alucinantes 
coreografías para bailarlas con 

tus amigas con Nancy Studio 
Dance” 

https://www.youtub
e.com/watch?v=28z

9FRT9igc 

 
 
 
 
 

15 
Nines i 

accessoris 
Supercasa 

Barbie 
A partir de 3 anys 

“El nuevo hogar de Barbie viene 
equipado con todo lo necesario 
para vivir increíbles aventuras” 

https://www.youtub
e.com/watch?v=JKQ

gkngEFgs 

 
 
 
 

16 
Construccions, 
acoblaments 

Castillo 
Imaginext 

A partir de 3 anys 

“Un castillo medieval con 
dragones, catapultas, 
cañones…¡y la última 

tecnología! 

https://www.youtub
e.com/watch?v=1Fs

HY0e0iN8 

 
 
 
 
 

AEFJ 
2013 

17 Ninos de peluix 
Monster 

University 
A partir de 3 anys 

“Los Monstruos University 
vienen cargados de nuevos 

trucos para asustar divirtiendo a 
toda la familia” 

https://www.youtub
e.com/watch?v=QiX

un7qtcO8 

 

18 
Nines i 

accessoris 
VIP Pets A partir de 4 anys 

“El gran salón de belleza de las 
VIP Pets ha llegado a la Ciudad” 

https://www.youtub
e.com/watch?v=1Nsr

yA1qqtM 

 
 
 
 

19 
Nines i 

accessoris 
Supercarava
na de Barby 

A partir de 3 anys 
“Barbie y sus hermanas en una 

aventura de caballos” 

https://www.youtub
e.com/watch?v=amr

7vzbSSCw 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1FsHY0e0iN8
https://www.youtube.com/watch?v=1FsHY0e0iN8
https://www.youtube.com/watch?v=1FsHY0e0iN8
https://www.youtube.com/watch?v=QiXun7qtcO8
https://www.youtube.com/watch?v=QiXun7qtcO8
https://www.youtube.com/watch?v=QiXun7qtcO8
https://www.youtube.com/watch?v=1NsryA1qqtM
https://www.youtube.com/watch?v=1NsryA1qqtM
https://www.youtube.com/watch?v=1NsryA1qqtM
https://www.youtube.com/watch?v=amr7vzbSSCw
https://www.youtube.com/watch?v=amr7vzbSSCw
https://www.youtube.com/watch?v=amr7vzbSSCw


 

 

AEFJ 
2014 

20 
Imitació de la 

vida 
Creahelados A partir de 3 anys 

“Fabrica los helados más 
divertidos” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=8hbJ

h3mPj0w 
 

 

21 
Nines i 

accessoris 
Nancy A partir de 3 anys “Nancy se va de excursión” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=6gC

Rczt_0Aw 
 

 

22 
Ninos de peluix 

interactius 
Xeno A partir de 3 anys “El monstruito más interactivo” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=TLfA

7gz8b5M 
 

 

23 Construccions 
Invizimals: 
Templo de 
Überjackal 

A partir de 4 anys 
“El nuevo templo de los 

Invizimals” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=aXv

HZ7b_RRE 
 

 

AEFJ 
2015 

24 
Nines i 

accessoris 
Nenuco A partir de 3 anys 

“Nenuco necesita tus mimos y 
cuidados” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=SZ6

QCJq4jqQ 
 

 

25 
Nines i 

accessoris 
Las 

barriguitas 
A partir de 4 anys 

“Las Barriguitas viven en un 
edificio loco, loco 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=q8G

H7UEUnVI 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8hbJh3mPj0w
https://www.youtube.com/watch?v=8hbJh3mPj0w
https://www.youtube.com/watch?v=8hbJh3mPj0w
https://www.youtube.com/watch?v=6gCRczt_0Aw
https://www.youtube.com/watch?v=6gCRczt_0Aw
https://www.youtube.com/watch?v=6gCRczt_0Aw
https://www.youtube.com/watch?v=TLfA7gz8b5M
https://www.youtube.com/watch?v=TLfA7gz8b5M
https://www.youtube.com/watch?v=TLfA7gz8b5M
https://www.youtube.com/watch?v=aXvHZ7b_RRE
https://www.youtube.com/watch?v=aXvHZ7b_RRE
https://www.youtube.com/watch?v=aXvHZ7b_RRE
https://www.youtube.com/watch?v=SZ6QCJq4jqQ
https://www.youtube.com/watch?v=SZ6QCJq4jqQ
https://www.youtube.com/watch?v=SZ6QCJq4jqQ
https://www.youtube.com/watch?v=q8GH7UEUnVI
https://www.youtube.com/watch?v=q8GH7UEUnVI
https://www.youtube.com/watch?v=q8GH7UEUnVI


 

 

26 
Nines i 

accessoris 
Nancy Salón 
de Trenzas 

A partir de 3 anys 
“ Ayuda a Nancy a decorar su 

melena con divertidísimos 
accesorios” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=63M

JXmF0eik 
 

 

27 
Nines i 

accessoris 
Pekebaby A partir de 3 anys 

“¡Cuánto más juegues con el 
más rápido aprenderá!” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=f121

7vC9pZg 
 

 

AEFJ 
2016 

28 Ninos de peluix Hatchimals A partir de 5 anys 
“Vive la gran experiencia de 
criar a tu propia mascota” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=ZHH

naOsnI6s 
 

 

29 Ninos de peluix Torch A partir de 4 anys “Mi travieso bebé dragón” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=L7F

V6ZaMe60 
 

 

30 
Figures, ninots i 

accessoris 
Codi-Oruga A partir de 3 anys 

“Fomenta su inteligencia de una 
manera sencilla y amena” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=LJI7I

CcZz5U 
 

 

AEFJ 
2017 

31 
Figures, ninots i 

accessoris 
Zoomer 

Pony 
A partir de 3 anys 

“Conviértete en el mejor amigo 
de tu nueva mascota” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=rdHs

lTO9jl0 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=63MJXmF0eik
https://www.youtube.com/watch?v=63MJXmF0eik
https://www.youtube.com/watch?v=63MJXmF0eik
https://www.youtube.com/watch?v=f1217vC9pZg
https://www.youtube.com/watch?v=f1217vC9pZg
https://www.youtube.com/watch?v=f1217vC9pZg
https://www.youtube.com/watch?v=ZHHnaOsnI6s
https://www.youtube.com/watch?v=ZHHnaOsnI6s
https://www.youtube.com/watch?v=ZHHnaOsnI6s
https://www.youtube.com/watch?v=L7FV6ZaMe60
https://www.youtube.com/watch?v=L7FV6ZaMe60
https://www.youtube.com/watch?v=L7FV6ZaMe60
https://www.youtube.com/watch?v=LJI7ICcZz5U
https://www.youtube.com/watch?v=LJI7ICcZz5U
https://www.youtube.com/watch?v=LJI7ICcZz5U
https://www.youtube.com/watch?v=rdHslTO9jl0
https://www.youtube.com/watch?v=rdHslTO9jl0
https://www.youtube.com/watch?v=rdHslTO9jl0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Ninos de peluix Tyler A partir de 4 anys 
“Con Tyler, el tigre que te 
seguirá a todas partes” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=eq4

TeuHnHxU 
 

 

AEFJ 
2018 

33 Ninos de peluix 
Adoptanimal

s 
Més de 3 anys 

“Cuida de tu adoptanimal i 
conviértelo en mascota” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Hwu

oQkvaj-g 
 

 

34 
Figures, ninots i 

accessoris 

Sylvanian 
Families 

Town 
Més de 3 anys  

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=g0i7

5SLY4j8 
 

 

35 Ninos de peluix 
Lolo, mi loro 

molón 
A partir de 4 anys 

“Con Lolo, mi loro molón, no 
podrás parar de reír” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=UPS

GfCMMeg4 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eq4TeuHnHxU
https://www.youtube.com/watch?v=eq4TeuHnHxU
https://www.youtube.com/watch?v=eq4TeuHnHxU
https://www.youtube.com/watch?v=HwuoQkvaj-g
https://www.youtube.com/watch?v=HwuoQkvaj-g
https://www.youtube.com/watch?v=HwuoQkvaj-g
https://www.youtube.com/watch?v=g0i75SLY4j8
https://www.youtube.com/watch?v=g0i75SLY4j8
https://www.youtube.com/watch?v=g0i75SLY4j8
https://www.youtube.com/watch?v=UPSGfCMMeg4
https://www.youtube.com/watch?v=UPSGfCMMeg4
https://www.youtube.com/watch?v=UPSGfCMMeg4


 

 

 ANUNCIS PUBLICITARIS DIRIGITS A INFANTS DE 5 A 8 ANYS 

 
 

AEFJ 
2011 

NUM. TIPOLOGIA 
NOM DEL 
JOGUET 

A QUI VA DIRIGIT BREU DESCRIPCIÓ LINK FOTOGRAFIA 

36 
Figures, ninots i 

accessoris 
Construccions 

Fuerte 
Comansi 

A partir de 5 anys 

“El juguete que deslumbró a 
generaciones de niños desde los 
años 60 actualiza su diseño para 

sorprender a los pequeños del 
siglo XX” 

https://www.youtub
e.com/watch?v=tjcJB

biF7mY 

 

37 
Nines i 

accessoris 
La srta. 
Pepis 

De 4 a 8 anys 

“El nuevo Centro de Belleza de 
la Srta. Pepis viene equipado 
con las últimas novedades y 

tendencias en belleza” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=RTb

43v3yvpo 
 

 

AEFJ 
2012 

38 Electròniques 
Oregon 

Scientific 
Meep 

A partir de 6 anys 

“Diset presenta la Tablet con 
contenido precargado con la 

que los pequeños de la casa se 
los pasaran en grande” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=6gX

YPFeLZfg 
 

 

39 
Vehicles en 
miniatura 

Microcharg
ers 

A partir de 6 anys 

“Los Microchargers son los 
vehículos en miniatura más 

rápidos, capaces de saltar por 
los aires y derrapar en todo tipo 

de circuitos” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Gyz

ulfAEuE0 
 

 

40 
Construccions 

Punteria i 
habilitat 

Monster 
castle 

A partir de 5 anys 
“Monster Castle es un divertido 
y loco juego de puntería con el 
que podrás retar a tus amigos” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=1sQ

SWUHW1vI 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RTb43v3yvpo
https://www.youtube.com/watch?v=RTb43v3yvpo
https://www.youtube.com/watch?v=RTb43v3yvpo
https://www.youtube.com/watch?v=6gXYPFeLZfg
https://www.youtube.com/watch?v=6gXYPFeLZfg
https://www.youtube.com/watch?v=6gXYPFeLZfg
https://www.youtube.com/watch?v=GyzulfAEuE0
https://www.youtube.com/watch?v=GyzulfAEuE0
https://www.youtube.com/watch?v=GyzulfAEuE0
https://www.youtube.com/watch?v=1sQSWUHW1vI
https://www.youtube.com/watch?v=1sQSWUHW1vI
https://www.youtube.com/watch?v=1sQSWUHW1vI


 

 

41 
Figures, ninots i 

accessoris 
Fijit A partir de 6 anys 

“Fijit es una robot que se 
convertirá en la amiga más 

bailonga, divertida y 
dicharachera de cualquier niña” 

https://www.youtub
e.com/watch?v=2klZ

tcB58po 

 

AEFJ 
2013 

42 
Nines i 

accessoris 
Flying Fairy A partir de 6 anys 

“Las nuevas Flying Fairy vuelan 
soles como por arte de magia” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=nfLZ

gReFhmk 
 

 

43 
Nines i 

accessoris 

Nancy 
boutique 
de perlas 

De 3 a 8 anys 
“Nancy nos presenta su nueva 

boutique de perles en pleno 
corazón de la ciudad” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=EkJ1

MDV0x-I 
 

 

44 
Nines i 

accessoris 

Restaurant
e Los 

Barriguitas 
De 4 a 7 anys 

“Conviértete en una chef de 
primera gracias al restaurante 

de Los Barriguitas” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=hoh

OFL0BcoQ 
 

 

45 
Figures, ninots i 

accessoris 
Magic Yinn  A partir de 5 anys 

“Con tan solo unes pocas 
preguntes, adivinará en qué 

animal estás pensando" 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=ft7U

Mhm2u0U 
 

 

46 Ninos de peluix Furby A partir de 6 anys 

“Llega a España el nuevo Furby, 
toda una revolución 

tecnológica, con personalidad 
propia” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=j41It

0FY_oc 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2klZtcB58po
https://www.youtube.com/watch?v=2klZtcB58po
https://www.youtube.com/watch?v=2klZtcB58po
https://www.youtube.com/watch?v=nfLZgReFhmk
https://www.youtube.com/watch?v=nfLZgReFhmk
https://www.youtube.com/watch?v=nfLZgReFhmk
https://www.youtube.com/watch?v=EkJ1MDV0x-I
https://www.youtube.com/watch?v=EkJ1MDV0x-I
https://www.youtube.com/watch?v=EkJ1MDV0x-I
https://www.youtube.com/watch?v=hohOFL0BcoQ
https://www.youtube.com/watch?v=hohOFL0BcoQ
https://www.youtube.com/watch?v=hohOFL0BcoQ
https://www.youtube.com/watch?v=ft7UMhm2u0U
https://www.youtube.com/watch?v=ft7UMhm2u0U
https://www.youtube.com/watch?v=ft7UMhm2u0U
https://www.youtube.com/watch?v=j41It0FY_oc
https://www.youtube.com/watch?v=j41It0FY_oc
https://www.youtube.com/watch?v=j41It0FY_oc


 

 

47 

Autopistes i 
accessoris 

Vehicles en 
miniatura 

HotWheels A partir de 5 anys 

“La Pista Triple Looping trae un 
escenario vertiginoso que pone 

a prueba a los pilotos más 
experimentados” 

https://www.youtub
e.com/watch?v=TPb

WqLBQzLI 

 

AEFJ 
2014 

48 
Figures, ninots i 

accessoris 
Super 

Grimlock 
A partir de 5 anys 

“El robot que derrotará a 
cualquiera” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=sNv

pgR3vBak 
 

 

49 
Figures, ninots i 

accessoris 
Battroborg 

Warrior 
A partir de 6 anys 

“La mayor batalla con 
Barrtoborg Warrior” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=X9d

Z0TU5AmY 
 

 

50 
Material 

experimental 
Fototransfe

r 
A partir de 6 anys 

“Crea el bolso más trendy del 
momento” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=f7Oz

awqgPTo 
 

 

51 
Punteria i 
habilitat 

Rapid 

Madness 
A partir de 6 anys 

“Dispara con el lanzador más 
rápido” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=pL2

gmO1FRug 
 

 

AEFJ 
2015 

52 

Esportius, 
vehicles, 

elements per 
pujar-hi 

Dareway  A partir de 6 anys 
“ Con Dareway moverte es 

mucho más divertido” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=X9_

vRmeNnNI 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TPbWqLBQzLI
https://www.youtube.com/watch?v=TPbWqLBQzLI
https://www.youtube.com/watch?v=TPbWqLBQzLI
https://www.youtube.com/watch?v=sNvpgR3vBak
https://www.youtube.com/watch?v=sNvpgR3vBak
https://www.youtube.com/watch?v=sNvpgR3vBak
https://www.youtube.com/watch?v=X9dZ0TU5AmY
https://www.youtube.com/watch?v=X9dZ0TU5AmY
https://www.youtube.com/watch?v=X9dZ0TU5AmY
https://www.youtube.com/watch?v=f7OzawqgPTo
https://www.youtube.com/watch?v=f7OzawqgPTo
https://www.youtube.com/watch?v=f7OzawqgPTo
https://www.youtube.com/watch?v=pL2gmO1FRug
https://www.youtube.com/watch?v=pL2gmO1FRug
https://www.youtube.com/watch?v=pL2gmO1FRug
https://www.youtube.com/watch?v=X9_vRmeNnNI
https://www.youtube.com/watch?v=X9_vRmeNnNI
https://www.youtube.com/watch?v=X9_vRmeNnNI


 

 

53 
Construccions 

Figures, ninots i 
accessoris 

Playmobil 
Super 4 

A partir de 5 anys 

“ Alex el Caballero, Ruby la 
Pirata, el Agente Gene y Twinkle 
el Hada te acompañarán en la 

aventura” 

https://www.youtub
e.com/watch?v=cL77

0w6tPRs 

 

AEFJ 
2016 

54 Electròniques Selfie pets A partir de 6 anys 
“El palo selfie para hacerte fotos 

con tu mascota preferida” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=9idU

-sK_l7Q 
 

 

55 
Material 

experimental 
Proyecto 

MC2 
A partir de 6 anys 

“Conviértete en la científica o 
agente secreto que siempre 

soñaste” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=zdD

C92aNZdk 
 

 

56 Jocs de societat Quizzers A partir de 6 anys 
“El primer juego de preguntes 

adaptadas por edades” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=yVq

AiaQGgbc 
 

 

AEFJ 
2017 

57 

Esportius, 
vehicles, 

elements per 
pujar-hi 

Feber Mad 
Racer 

A partir de 6 anys “¡Corre! ¡Gira! ¡Derrapa! 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=QM

1ZsvmPTuA 
 

 

58 
Punteria i 
habilitat 

Nerf A partir de 6 anys 
“Con Nerf la velocidad está en 

tus manos! 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=btl3

9T_hcK4 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cL770w6tPRs
https://www.youtube.com/watch?v=cL770w6tPRs
https://www.youtube.com/watch?v=cL770w6tPRs
https://www.youtube.com/watch?v=9idU-sK_l7Q
https://www.youtube.com/watch?v=9idU-sK_l7Q
https://www.youtube.com/watch?v=9idU-sK_l7Q
https://www.youtube.com/watch?v=zdDC92aNZdk
https://www.youtube.com/watch?v=zdDC92aNZdk
https://www.youtube.com/watch?v=zdDC92aNZdk
https://www.youtube.com/watch?v=yVqAiaQGgbc
https://www.youtube.com/watch?v=yVqAiaQGgbc
https://www.youtube.com/watch?v=yVqAiaQGgbc
https://www.youtube.com/watch?v=QM1ZsvmPTuA
https://www.youtube.com/watch?v=QM1ZsvmPTuA
https://www.youtube.com/watch?v=QM1ZsvmPTuA
https://www.youtube.com/watch?v=btl39T_hcK4
https://www.youtube.com/watch?v=btl39T_hcK4
https://www.youtube.com/watch?v=btl39T_hcK4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 
Punteria i 
habilitat 

Boomball A partir de 6 anys 
“Usa la cabeza para atrapar 
todas la bolas de Boomball” 

https://www.youtub
e.com/watch?v=YzP8

Mc5dkKU 
 

 

AEFJ 
2018 

60 Jocs de societat 
The Noodle 

Game 
A partir de 6 anys 

“Diviértete con los juegos de 
mesa más originales” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=_5IG

cqtzUms 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YzP8Mc5dkKU
https://www.youtube.com/watch?v=YzP8Mc5dkKU
https://www.youtube.com/watch?v=YzP8Mc5dkKU
https://www.youtube.com/watch?v=_5IGcqtzUms
https://www.youtube.com/watch?v=_5IGcqtzUms
https://www.youtube.com/watch?v=_5IGcqtzUms


 

 

 ANUNCIS PUBLICITARIS DIRIGITS A INFANTS DE 8 A 12 ANYS 

AEFJ 
2011 

NUM. TIPOLOGIA 
NOM DEL 
JOGUET 

A QUI VA DIRIGIT BREU DESCRIPCIÓ LINK FOTOGRAFIA 

61 
Vehicles en 
miniatura 

Fly crane A partir de 8 anys 

“Fly Crane, Hawk Eye, Gx Buggy 
son los tres nuevos 

protagonistas del radio control 
que Bizak presenta para esta 

Navidad” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Oyk

FLdhkEPU 
 

 

62 
Jocs 

d’intercomunica
ció 

Spy net A partir de 8 anys 

“Este año, Giochi pone la 
tecnología al alcance de la 

mano con la nueva línea Spy 
Net, todo un mundo de 

innovación para los más 
pequeños” 

https://www.youtub
e.com/watch?v=m3R

F19m7CWY 

 

63 

Punteria i 
habilitat 

Vehicles en 
miniatura 

Nanocopte
ro 

A partir de 10 anys 

“Un Nanocoptero que graba y 
hace fotos desde el aire, otro 
que dispara misiles y otro que 

puedes pilotar desde tu 
Smartphone” 

https://www.youtub
e.com/watch?v=1d7l

TuwrQPI 

 

64 Jocs de societat Bop It A partir de 8 anys 

“Sigue las órdenes del nuevo 
juguete de Hasbro y reacciona 

lo más rápido posible para 
ganar” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=hPQ

TzT7Xc1Q 
 

 

AEFJ 
2012 

65 
Construccions 

Vehicles en 
miniatura 

Scalextric: 
Circuito Pit 

Box 
Més de 8 anys 

“Scalextric cumple 50 años 
presentando el nuevo circuito 

Pit Box con el que revoluciona el 
mundo de la competición” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Y1S

5KcHLSIk 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OykFLdhkEPU
https://www.youtube.com/watch?v=OykFLdhkEPU
https://www.youtube.com/watch?v=OykFLdhkEPU
https://www.youtube.com/watch?v=hPQTzT7Xc1Q
https://www.youtube.com/watch?v=hPQTzT7Xc1Q
https://www.youtube.com/watch?v=hPQTzT7Xc1Q
https://www.youtube.com/watch?v=Y1S5KcHLSIk
https://www.youtube.com/watch?v=Y1S5KcHLSIk
https://www.youtube.com/watch?v=Y1S5KcHLSIk


 

 

AEFJ 
2013 

66 
Material 

experimental 
HolograFC A partir de 8 anys 

“Realiza trucos increíbles con 
hologramas en 3 dimensiones” 

https://www.youtub
e.com/watch?v=qlkI

po-2e7c 
 

 

67 
Punteria i 
habilitat 

Arco 
rompecora

zones 
A partir de 8 anys 

“Vive las mejores aventures y 
conviértete en una auténtica 

heroína, arco en mano” 

https://www.youtub
e.com/watch?v=E_zg

PAZ6GMY 
https://www.youtub
e.com/watch?v=auN

cLb1_vpg 

 

AEFJ 
2014 

68 Jocs de societat Monopoly A partir de 8 anys 
“El nuevo monopoly 

personalizable” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=fk1E

3vHm9sA 
 

 

AEFJ 
2015 

69 Mecàniques 
Meccanoid 

G15 
A partir de 10 anys 

“Construye el tuyo y dótalo de 
los movimientos que tú elija” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=wED
leWxS_ug&list=PLHIF
tjSpTNQPJ25XIpDgh
GXB3MLNiYPo&inde

x=4 
 

 

AEFJ 
2016 

70 
Nines i 

accessoris 
Barbie y su 
dron skate 

A partir de 8 anys 
“Descubre la galaxia en un 

dron” 

 
 

https://www.youtub
e.com/watch?v=E-

wmL84Sddo 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qlkIpo-2e7c
https://www.youtube.com/watch?v=qlkIpo-2e7c
https://www.youtube.com/watch?v=qlkIpo-2e7c
https://www.youtube.com/watch?v=E_zgPAZ6GMY
https://www.youtube.com/watch?v=E_zgPAZ6GMY
https://www.youtube.com/watch?v=E_zgPAZ6GMY
https://www.youtube.com/watch?v=auNcLb1_vpg
https://www.youtube.com/watch?v=auNcLb1_vpg
https://www.youtube.com/watch?v=auNcLb1_vpg
https://www.youtube.com/watch?v=fk1E3vHm9sA
https://www.youtube.com/watch?v=fk1E3vHm9sA
https://www.youtube.com/watch?v=fk1E3vHm9sA
https://www.youtube.com/watch?v=wEDleWxS_ug&list=PLHIFtjSpTNQPJ25XIpDghGXB3MLNiYPo&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=wEDleWxS_ug&list=PLHIFtjSpTNQPJ25XIpDghGXB3MLNiYPo&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=wEDleWxS_ug&list=PLHIFtjSpTNQPJ25XIpDghGXB3MLNiYPo&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=wEDleWxS_ug&list=PLHIFtjSpTNQPJ25XIpDghGXB3MLNiYPo&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=wEDleWxS_ug&list=PLHIFtjSpTNQPJ25XIpDghGXB3MLNiYPo&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=wEDleWxS_ug&list=PLHIFtjSpTNQPJ25XIpDghGXB3MLNiYPo&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=E-wmL84Sddo
https://www.youtube.com/watch?v=E-wmL84Sddo
https://www.youtube.com/watch?v=E-wmL84Sddo


 

 

71 
Autopistes 
Vehicles en 
miniatures 

Circuito de 
carreras 

A partir de 8 anys 

“Coches inteligentes de alto 
rendimiento con velocidades 
que alcanzan los 180m por 

hora!” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=4ED

wVda8k3I 
 

 

72 Jocs de societat SimonAir A partir de 8 anys 
“Mejora la memoria de la 

manera más amena” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=ahm

qjq2aRyI 
 

 
 

73 Electròniques Selfiemic De 8 a 13 anys 
“Graba tus actuaciones con tu 

nuevo gadget” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=5lH

Uy2JYqzQ 
 

 

AEFJ 
2017 

74 
Vehicles en 
miniatura 

Moto 
Xtreme  

Més de 8 anys “Coge velocidad” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Qgcl

HGguWME 
 

 

AEFJ 
2018 

75 
Vehicles en 
miniatura 

Air Hogs 
Supernova 

A partir de 8 anys “Todo el poder en tus manos” 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=vcH

MhvQSvG8 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4EDwVda8k3I
https://www.youtube.com/watch?v=4EDwVda8k3I
https://www.youtube.com/watch?v=4EDwVda8k3I
https://www.youtube.com/watch?v=ahmqjq2aRyI
https://www.youtube.com/watch?v=ahmqjq2aRyI
https://www.youtube.com/watch?v=ahmqjq2aRyI
https://www.youtube.com/watch?v=5lHUy2JYqzQ
https://www.youtube.com/watch?v=5lHUy2JYqzQ
https://www.youtube.com/watch?v=5lHUy2JYqzQ
https://www.youtube.com/watch?v=QgclHGguWME
https://www.youtube.com/watch?v=QgclHGguWME
https://www.youtube.com/watch?v=QgclHGguWME
https://www.youtube.com/watch?v=vcHMhvQSvG8
https://www.youtube.com/watch?v=vcHMhvQSvG8
https://www.youtube.com/watch?v=vcHMhvQSvG8


ANNEX 2
DIRIGITS A INFANTS DE 0 A 2 ANYS CLASSIFICACIÓ NOM JOGUET PREU OFERTA FUNCIONAMENT MUNTATGE VENDA SEPARAT DIMENSIONS F. ANIMADA N. PERSO. REALS NEN/A ADULTS PREDOMINI SEXE EDAT E. ANÍMIC ACCIONS COLOR ESPAI DURACIÓ VEU EN OFF LOCUCIÓ MÚSICA EFECTES SONORS SILENCI PARAULA + DIMINUTIUS
1. Scout y Violeta Ninos peluix Si No No Si No No Si No 3 Reals D Protagonistes Femení Si Content Riure imaginar Neutre Interior 25" Masculina Ambdues Alegre No No Absent No
2. Perrito bailoteo Ninos peluix Si No No Si No No Si No 2 Reals D Protagonistes Femení Si Content Aplaudir Jugar Neutre Interior 26" Femenina Absent Alegre No No Absent Perrito
3. Mariquita Pillow Pet Ninos peluix Si No No Si No No Si No 7 Reals D Co-protagonistes Femení Si Content Riure Dormir Jugar Neutre Interior 20" Femenina Absent Alegre No No Absent No
4. Baila con Mickey Ninos peluix Si Si No No No No Si No 6 Reals Ambdós Absència Masculí No Content Sociable Riure Ballar Saltar Blau Fantàstic 16" Masculina Absent Alegre No No Absent No
5. Tren motorizado Vehicles miniatura Si No No Si No No Si No 2 Reals H Co-protagonistes Femení Si Content Jugar Neutre Interior 11" Femenina Absent Alegre Si No Absent Amiguitos
6. Megabloks Construccions Si No No Si No Si Si No 3 Reals Ambdós Co-protagonistes Femení Si Content Jugar Aplaudir Neutre Interior 21" Femenina Absent Alegre No No Absent No
7. Robot Robi Figures i ninots Si No No Si No Si Si No 2 Reals H Co-protagonistes Femení Si Content Riure Jugar Escoltar Neutre Interior 16" Femenina Absent Alegre No No Absent No

DIRIGITS A INFANTS DE 2 A 5 ANYS
8. Mila y Malo malitos Nines i accessoris Si No No Si No No Si No 1 Reals D Absència Femení Si Content Cuidar Rosa Interior 20" Femenina Femenina Alegre Si No Mila y malo Malitos
9. Lazer Stunt Autopistes Si Si No Si Si Si Si No 2 Reals H Absència Masculí Si Aventurer Content Competir Riure Negre Interior 10" Masculina Absent Intrigant No No Velocidad, imparable No
10. Robot Alphie Intercomunicació Si No No Si No No Si No 1 Reals H Co-protagoniste+A13:N13s Femení Si Independent ImaginatiuRiure Jugar Escoltar Aprendre Neutre Interior 32" Masculina Absent Alegre No No Descobrir No
11. Blythejet Nines i accessoris Si No No Si No No Si Si 0 Blau Rosa Fantàstic 20" Femenina Absent Alegre No No Disfruta No
12. Barbie estudio de mechas Nines i accessoris Si No No Si No Si Si Si 2 Reals D Absència Femení No Content Imaginatiu Cuidar  Pentinar Rosa Interior 20" Femenina Absent Alegre No No Estilo No
13. Yano: El contacontes Figures i ninots Si No No Si No No Si No 1 Reals D Absència Femení Si Content Sociable Escoltar Neutre Fantàstic 20" Femenina Ambdues Alegre Si No Absent Blandito
14. Nancy Estudio Dance Nines i accessoris Si No No Si No No Si No 5 Reals D Absència Femení No Content Ballar Cuidar Rosa Interior 20" Femenina Femenina Alegre No No Divertido No
15. Supercasa Barbie Nines i accessoris Si No No Si Si Si Si No 2 Reals D Absència Femení Si Content Jugar Imaginar Rosa Interior 20" Femenina Femenina Alegre No No Divertir No
16. Castillo Imaginext Construccions Si Si No Si Si Si Si No 2 Reals H Absència Masculí Si Aventurer Content Lluitar Competir Neutre Descontextualitzat 21" Masculina Absent Intrigant Si No Aventura, lucha, golpea No
17. Monster University Ninos peluix Si Si No Si No Si Si No 4 Reals H Co-protagonistes Ambdós Si Aventurer Poderós Assustar Neutre Interior 20" Masculina Absent Aventurera Si No Mayor asustador No
18. VIP Pets Nines i accessoris Si No No Si No Si Si No 5 Reals D Absència Femení No Content Maquillar Pentinar Rosa Fantàstic 20" Femenina Femenina Alegre Si No Estilazo, deslumbrar No
19. Supercaravana de Barby Nines i accessoris Si Si No Si No Si Si Si 0 Rosa Descontextualitzat 15" Femenina Femenina Alegre No No Absent No
20. Creahelados Imitació vida Si No No Si No Si Si Si 4 Reals Ambdós Absència Ambdós No Content, imaginatiu Cuinar Neutre Descontextualitzat 20" Masculina Ambdues Alegre Si No Absent No
21. Nancy Nines i accessoris Si No No Si No No Si Si 0 Neutre Fantàstic 20" Femenina Femenina Alegre No No Uala que guay! No
22. Xeno Ninos peluix Si Si No Si No Si Si No 0 Neutre Interior Exterior 20" Femenina Absent Alegre Si No Mimos Monstruito
23. Invizimals: Templo de Überjackal Construccions Si No No Si Si Si Si Si 2 Reals H Absència Masculí No Aventurer Content Jugar Marró Fantàstic 20" Masculina Absent Aventurera No No Absent No
24. Nenuco Nines i accessoris Si No No Si No No Si No 2 Reals Ambdós Absència Ambdós Si Dependent Cuidar Blau Interior 15" Femenina Ambdues Alegre Si No Doctora porque llora? No
25. Las barriguitas Nines i accessoris Si Si No Si Si Si Si Si 1 Reals D Absència Femení Si Content Imaginatiu Jugar Rosa Fantàstic 15" Femenina Femenina Alegre No No Absent Barriguitas
26. Nancy Salón de Trenzas Nines i accessoris Si No No Si No No Si No 3 Reals D Absència Femení Si Content Sociable Pentinar Rosa Interior 20" Femenina Femenina Alegre No No Absent No
27. Pekebaby Nines i accessoris Si Si No Si No No Si No 1 Reals D Absència Femení Si Content Cuidar Aplaudir Rosa Interior 21" Femenina Femenina Alegre No No Uau! No
28. Hatchimals Ninos peluix Si No No Si No No Si No 1 Reals D Absència Femení Si Imaginatiu Cuidar Neutre Interior 25" Femenina Femenina Alegre Si No Magia No
29. Torch Ninos peluix Si Si No Si No No Si No 5 Reals Ambdós Absència Femení Si Content Imaginatiu Cuidar Jugar Neutre Fantàstic 20" Femenina Absent Alegre No No Uy que mono! No
30. Codi-Oruga Figures i ninots Si No No Si No No Si No 2 Reals Ambdós Absència Ambdós Si Content Imaginatiu Jugar Aprendre Neutre Interior 20" Femenina Absent Alegre No No Desafiando No
31. Zoomer Pony Figures i ninots Si Si No Si No No Si No 1 Reals D Absència Femení Si Content Cuidar Peinar Aplaudir Rosa Interior 20" Femenina Absent Alegre No No Absent No
32. Tyler Ninos peluix Si Si No Si No No Si No 2 Reals Ambdós Absència Ambdós Si Content Sociable Jugar Neutre Exterior 15" Femenina Absent Alegre No No És tan mimoso…! No
33. Adoptanimals Ninos peluix Si No No Si No Si Si Si 3 Reals D Secundari Femení Si Content Cuidar Pentinar Neutre Interior 20" Femenina Absent Alegre No No Lavar/Secar Bolita Animalito Perrito 
34. Sylvanian Families Town Figures i ninots Si No No Si Si Si Si Si 0 Neutre Fantàstic 20" Femenina Absent Alegre No No Ilusion/ Encantador No
35. Lolo, mi loro molón Ninos peluix Si Si No Si No No Si No 1 Reals D Absència Femení Si Content Ballar Jugar Negre Lila Fantàstic 20" Femenina Femenina Alegre No No Absent No

DIRIGITS A INFANTS DE 5 A 8 ANYS
36. Fuerte Comansi Figures i ninots Si No No Si No Si Si Si 1 Reals H Absència Masculí Si Content Imaginatiu Lluitar Competir Marró Fantàstic 20" Masculina Absent Aventurera No No Defender/Emoción/Aventura No
37. La srta. Pepis Nines i accessoris Si No No Si No No Si No 3 Reals D Absència Femení Si Content Maquillar Pentinar Rosa Interior 20" Femenina Absent Alegre Si NoMe encanta el maquillaje!/Efecto brillante/EstrellaNo
38. Oregon Scientific Meep Electròniques Si No No Si No Si Si No 6 Reals Ambdós Secundari Ambdós Si Content Sociable Jugar Parlar Neutre Fantàstic 30" Masculina Absent Alegre Si No Absent No
39. Microcharges Vehicles miniatura Si No No Si Si Si Si Si 2 Reals H Absència Masculí Si Content Poderós Competir Jugar Negre Fantàstic 20" Masculina Absent Aventurera No No Carreras ultra rápidas No
40. Monster castle Construccions Si No No Si No Si Si Si 4 Reals H Absència Masculí Si Poderós Competir Jugar Marró Negre Fantàstic 20" Masculina Absent Intrigant Si No Menuda jugada! No
41. Fijit Figures i ninots Si Si No Si No No Si No 1 Reals D Absència Femení Si Content Ballar Parlar Rosa Interior 20" Femenina Femenina Alegre No No Absent No
42. Flying Fairy Nines i accessoris Si Si No Si No No Si Si 2 Reals D Absència Femení Si Content Jugar Rosa Blau Interior 20" Femenina Absent Alegre Si No Brilla tanto!/ Mágica No
43. Nancy boutique de perlas Nines i accessoris Si No No Si No Si Si No 1 Reals D Absència Femení Si Content Imaginatiu Jugar Rosa Fantàstic 20" Femenina Femenina Alegre Si No Són divinas! / Te quedan uala! No
44. Restaurante Los Barriguitas Nines i accessoris Si No No Si No No Si No 0 Rosa Fantàstic 20" Femenina Femenina Alegre Si NoDes de la hora de desayunar cocino sin parar (nina)No
45. Magic Yinn Figures i ninots Si No No Si No No Si No 3 Reals Ambdós Protagonistes Masculí Si Content Imaginatiu Imaginar Endevinar Marró Interior 15" Masculina Ambdues Intrigant Si No Absent No
46. Furby Ninos peluix Si Si No Si No No Si Si 0 Neutre Fantàstic 23" Femenina Absent Alegre Si No Absent No
47. HotWheels Vehicles miniatura Si Si No Si Si Si Si Si 0 Blanc Fantàstic 10" Masculina Absent Aventurera Si No ¡Sí al reto! / Carrera alucinante No
48. Super Grimlock Figures i ninots Si No No Si No No Si Si 1 Reals H Absència Masculí Si Poderós Aventurer Lluitar Marró Fantàstic 20" Masculina Absent Intrigant Si NoDescubre sus increibles rugidos! / Luces alucinantesNo
49. Battroborg Warrior Figures i ninots Si Si No Si No Si Si Si 2 Reals H Absència Masculí Si Poderós Aventurer Lluitar Marró Fantàstic 20" Masculina Masculina Aventurera Si NoAtaca! / Movimiento especiales para vencer / Equipo imbatibleNo
50. Fototransfer Material experimental Si No No No No No Si No 6 Reals D Absència Femení Si Content Fotografiar Rosa Interior 20" Femenina Absent Alegre Si NoPresume de bolso con tu foto más guai! No
51. Rapid Madness Punteria i habilitat Si No No Si No Si Si No 6 Reals H Absència Masculí No Aventurer Disparar Neutre Interior 18" Masculina Absent Aventurera No No Momento épico No
52. Dareway Esportius Si Si +150 No Si Si Si Si Si 3 Reals Ambdós Absència Masculí Si Content Conduir Neutre Exterior 30" Masculina Absent Alegre Si NoDisfruta de algo nuevo y sorprendente No
53. Playmobil Super 4 Construccions Si Si No Si Si Si Si Si 0 Neutre Fantàstic 20" Masculina Absent Aventurera Si No Emocionantes aventuras No
54. Selfie Pets Electròniques Si No No Si No Si Si No 20 Reals Ambdós Protagonistes Ambdós Si Content Sociable Fotografiar Neutre Interior Exterior 20" Masculina Absent Alegre Si No Absent No
55. Proyecto MC2 Material experimental Si No No Si No Si Si No 2 Reals D Absència Femení Si Content Independent Experimentar Rosa Interior 20" Femenina Absent Alegre Si No Lo guai es ser inteligente No
56. Quizzers Jocs societat Si No No Si No No Si No 4 Reals Ambdós Protagonistes Ambdós Si Content, Sociable Jugar Competir Neutre Interior 20" Masculina Absent Alegre Si No Absent No
57. Feber Mad Racer Esportius Si Si +150 No Si No Si Si No 3 Reals Ambdós Absència Masculí Si Content Aventurer Conduir Blau Interior 20" Ambdós Ambdues Aventurera Si NoDescubre desafios! Con total seguridad No
58. Nerf Punteria i habilitat Si No No Si No No Si No 2 Reals Ambdós Absència Ambdós Si Content Aventurer Conduir Competir Neutre Interior 15" Masculina Absent Aventurera Si No Absent No
59. Boomball Punteria i habilitat Si No No Si Si No Si No 3 Reals Ambdós Absència Masculí Si Content Disparar Neutre Interior 20" Masculina Absent Alegre Si No Esto es lo más! No
60. The Noodle Game Jocs societat Si No No Si No No Si No 4 Reals Ambdós Absència Ambdós Si Content Sociable Competir Neutre Interior 30" Femenina Absent Alegre Si No Absent No

DIRIGITS A INFANTS DE 8 A 12 ANYS
61. Fly crane Vehicles miniatura Si Si No Si No No Si Si 2 Reals H Secundaris Ambdós Neutre Interior 25" Masculina Absent Intrigant No No Tu decides la aventura! No
62. Spy net Jocs intercomunicació Si Si No Si No Si Si Si 4 Reals H Absència Masculí Si Aventurer Poderós Experimentar Negre Fantàstic 15" Masculina Absent Intrigant Si No Absent No
63. Nanocoptero Vehicles miniatura Si No No Si No No Si Si 2 Reals H Absència Masculí Si Aventurer Conduir Gris Interior 20" Masculina Absent Aventurera Si No Toma el control! No
64. Bop it Jocs societat Si No No Si No No Si No 6 Reals Ambdós Absència Ambdós Si Content Sociable Jugar Competir Neutre Interior 15" Masculina Absent Alegre Si No Absent No
65. Scalextric: Circuito Pit Box Vehicles miniatura Si Si +300 No Si Si Si Si No 1 Reals H Protagonistes Masculí Si Aventurer Conduir Negre Interior 10" Masculina Absent Aventurera Si No Absent No
66. HolograFX Material experimental Si No No Si No No Si Si 3 Reals H Absència Masculí Si Poderós Endevinar Negre Fantàstic 20" Masculina Absent Intrigant Si NoSorprende a todos con los trucos más increíbles!No
67. Arco rompecorazones Punteria i habilitat Si No No Si No Si Si No 3 Reals D Absència Femení Si Aventurer Disparar Neutre Fantàstic 13" Femenina Femenina Aventurera Si No Es como yo, divertida y fuerte! No
68. Monopoly Jocs societat Si No No Si No No Si No 4 Reals Ambdós Protagonistes Ambdós No Content Sociable Jugar Neutre Interior 16" Masculina Absent Alegre Si No Absent No
69. Meccanoid G15 Mecàniques Si Si +150 No Si Si Si Si No 3 Reals Ambdós Absència Masculí Si Content Independent Construir Neutre Interior 20" Masculina Absent Alegre Si No Da forma al mundo! No
70. Barbie y su dron skate Nines i accessoris Si Si No Si No Si Si Si 2 Reals Ambdós Absència Ambdós Si Content Aventurer Conduir Rosa Fantàstic 16" Femenina Femenina Alegre No No Tú puedes ser lo que quieras ser No
71. Circuito de carreras Autopistes Si Si No Si Si Si Si Si 0 Blau Fantàstic 21" Masculina Absent Intrigant Si No Desafía los límites del mundo No
72. SimonAir Jocs societat Si No No No No No Si No 9 Reals Ambdós Absència Ambdós Si Content Jugar Neutre Interior 15" Masculina Absent Intrigant Si No Absent No
73. Selfiemic Electròniques Si No No No No No Si No 12 Reals Ambdós Absència Femení Si Content Sociable Cantar Ballar Neutre Interior 20" Femenina Absent Comercial No No Sé una superestrella No
74. Moto Xtreme Vehicles miniatura Si Si No Si No Si No Si 2 Reals H Absència Masculí Si Content Aventurer Conduir Neutre Exterior 20" Masculina Absent Aventurera Si No Absent No
75. Air Hogs Supernova Vehicles miniatura Si Si No Si No Si Si No 2 Reals H Absència Masculí Si Content Aventurer Conduir Negre Interior 20" Masculina Absent Intrigant No No Tu tienes el control! No

SEGONS EL REGISTRE SONORSEGONS LA JOGUINA ELS PERSONATGES SEGONS EL CODI VISUAL



 
 

ANNEX 3 

Moderadora: Núria 

Participants: Olivia, Júlia, Berta, Nina, Sara, Jordi, Conrad i Dídac.  

Núria: Hola bona tarda, ara us explicaré una mica el que farem a continuació. Jo 

actualment estic realitzant el treball de fi de grau i aquest treball va relacionat amb 

anuncis de joguines. Analitzo diferents anuncis de joguines i trec conclusions de com 

estan fets aquests anuncis. De tots els anuncis que he tractat, n’he escollit 6 els quals 

vull que comenteu i que em respongueu les preguntes que us realitzaré. La dinàmica 

serà que us ficaré els anuncis que tenen una durada de 20 segons i haureu de dir-me 

com heu entès l’anunci i respondrem algunes de les qüestions. Tots podeu intervenir, 

us atanseu el micròfon cada vegada que vulgueu aportar alguna idea. Sense vergonya i 

amb ganes de dir tot el que penseu. Ho heu entès?  

Tots: Sí.  

Núria: Remarco que és important no tenir vergonya i que tots podeu dir el que penseu 

sense cap mena de problema. No hi ha una resposta malament ni correcta, és dir tot el 

que penseu.  

Olívia:  Però abans de mirar el vídeo nosaltres ho direm o ens preguntaràs directe? 

Núria: Primer mirem l’anunci publicitari i després passarem a contestar les preguntes 

d’aquell anunci, d’acord? 

(Visió del primer anunci publicitari- Nenuco) 

Núria: El veurem per segon cop, estigueu atents amb tots els elements que apareixen 

en l’anunci.  



 

 

Núria: Algú em pot explicar i interpretar el que passa amb aquest anunci? 

Jordi: Hi ha un bebè que plora i la doctora, bé el seu pare li pregunta perquè plora i la 

doctora li respon perquè té gana. Té una espècie de mòbil que l’ajuda a saber que té el 

bebè. 

Núria: Val si, molt bé. I a tu t’ha agradat aquest anunci? 

Jordi: No 

Núria: Perquè no t’ha agradat?  

Jordi: Perquè és molt estrany... 

Núria: D’acord. I que us sembla que la doctora sigui una noia i que el noi faci tota l’estona 

preguntes sobre el bebè? 

Júlia: Perquè les mares saben més de nens que no pas els pares, perquè elles són tota 

l’estona qui cuiden els nens.  

Núria: I ella sap que té febre, que té gana... 

Júlia: I no estem acostumats que el pare endevini aquestes coses.  

Núria: Perfecte. I que creieu que és una joguina més per a nens o per a nenes?  

Dídac: Per als dos, per qui vulgui.  

Núria: Perquè ho creieu això? 

Jordi: Perquè a les nenes els hi agraden les nines i tot i els nens els hi agraden més els 

ninos, cotxes de carreres. 

Nina: No té per què.  



 

 

Núria: Llavors estàs dient que aquesta joguina és més de nenes que de nens? 

Jordi: No. 

Núria: Doncs a veure torna-ho a explicar. 

Jordi: Doncs que als nens també els hi pot agradar i a les nenes sí que els hi agrada.  

Berta: Doncs a mi no m’agraden.  

Núria: Llavors dones per suposat que a les nenes els hi agrada si o si? 

Jordi: Bueno, que a les nenes també els hi pot agradar. 

Núria: Val, d’acord. I que us transmet la música d’aquest anunci? 

Tots: Infantil i estrès. 

Núria: Hi ha molt soroll no? 

Tots: Sí. 

Núria: Però us adoneu que als anuncis de nines sempre són molt alegres les cançons? 

Això us ho dic perquè vull que en els següents espots us hi fixeu amb els tipus de música 

que fiquen i que em pugueu dir quina diferència hi ha.  

Dídac: És molt feliç aquesta música.  

Olívia: Jo el que no entenc és que si el bebè està plorant perquè fiquen música així.  

Berta: Perquè així es compri més.  

Sara: Perquè així es veu més “xulo”. 

Núria: A vegades passa que per la televisió la joguina es veu d’una forma i després quan 

arriba a casa que passa? 



 

 

Dídac: No és el mateix.  

Núria: Sempre s’intenta representar la joguina amb un escenari molt maco, però pel que 

dieu quan arriba a casa és diferent no? 

Olívia: O amb roba també passa, que per les fotos o per la televisió es veu diferent de 

com realment és.  

Núria: Si, vindria a ser el mateix més o menys. 

Conrad: O que a la tauleta es vegi d’una manera i després sigui d’una altra.  

Núria: D’acord. Canviem d’anunci. 

(Visió del segon anunci publicitari- Supernova) 

Núria: Necessiteu tornar-lo a mirar? 

Tots: Sí. 

Núria: Me’l podeu explicar una mica aquest anunci? Va, algú que hagi parlat poc.  

Berta: Va de com un aparell detecta els moviments i tu els pots controlar.  

Núria: I llavors qui apareix amb aquest anunci? 

Dídac: Dos nens i la joguina.  

Núria: I que us sembli que apareguin dos nens? 

Tots: Malament.  

Núria: Perquè us sembla malament? 

Júlia: Perquè les nenes també podem jugar amb aquest joc. 



 

 

Nina: Abans les nenes jugaven més amb nines i ara s’ha acostumat la idea que les nenes 

només juguen amb nines i que per exemple no poden jugar a futbol ni tot això, i els nens 

juguen amb cotxes i aquestes coses.  

Núria: Així penseu que els nens apareixen als anuncis de joguines amb joguets més...? 

Berta: Més xulos, més divertits.  

Núria: I llavors, com heu vist l’escenari? Els colors com eren? 

Jordi: Foscos.  

Júlia: Moltes vegades es relaciona els colors foscos amb nens i els colors més...clars i 

pastels amb les nenes. Són més vius els colors de les nenes.  

Núria: Vosaltres quan mireu anuncis d’aquest tipus us fixeu amb tot això que estem 

parlant ara? 

Jordi: No, només em centro amb la joguina i miro si m’agrada o no.  

Júlia: També et centres amb demanar-li a la mare que te’l compri quan ho veus per la 

televisió. I a vegades la mare et diu que no perquè és per a nens. 

Núria: Us ha passat mai això que comenta la Júlia? 

Dídac: No. 

Olívia i Nina: Al Pau sí. El meu germà es volia comprar una nina i el meu pare no el va 

deixar perquè deia que era de nenes. Li deia que agafes una altra cosa. 

Nina: I és una joguina com totes les altres. 

Júlia: És igual si són de nens o de nenes, són joguines.  



 

 

Berta: Tothom pot jugar amb qualsevol cosa. 

Núria: Clar, molt bé. I la música amb aquest anunci com ha canviat respecte a l’altre? 

Conrad: Aquesta és més d’aventures. 

Sara: Més d’acció.  

Núria: No era tan alegre no? 

Júlia: Sí, era més de risc.  

(Visió del tercer anunci publicitari- Srta Pepis) 

Núria: El tornem a mirar? I us fixeu amb la música, els colors i tots els elements? 

Tots: Sí. 

Núria: D’acord! Ara que l’hem tornat a veure, algú en lloc d’explicar-me que tracta 

l’anunci en si, m’agradaria saber que us transmet? Quan el veieu que penseu? 

Sara: L’anuncien com si només el poguessin comprar les nenes. 

Núria: Perquè ho penses això? 

Sara: Perquè només surten nenes a l’anunci.  

Núria: D’acord, i quins altres elements et fan pensar que sigui una joguina dirigida cap a 

les nenes? 

Sara: Perquè el cap de la nina és una nena i podria ser un nen.  

Júlia: Els colors també em fa pensar que sigui de nenes perquè surt molt el color rosa 

tota l’estona i la Nina també ho ha dit abans que el rosa l’associem més amb les nenes 

que amb els nens.  



 

 

Conrad: Però els nens també tenen dret a maquillar-se.  

Núria: I com ha dit molt bé la Sara el cap de la joguina per maquillar-lo podria ser un 

nen.  

Núria: Jordi tu et compraries una joguina com aquesta? 

Jordi: No 

Núria: I trobaries malament que un nen la compri? 

Jordi: No.  

Núria: Val, molt bé. Però també hem de tenir clar que igual que tu que dius que no t’ho 

compraries, potser moltes de les noies que estem aquí tampoc ens ho compraríem 

simplement perquè no ens agrada.  

Olívia: Jo no m’ho compraria. No m’agrada maquillar-me.  

Núria: Aquí dona la sensació que totes les noies ens hàgem de maquillar i arreglar. 

Dídac: A més són nenes petites.  

Olívia: A veure que si es volen maquillar que es maquillin però representar-ho així amb 

nenes petites no em sembla bé, ho faria amb nenes més grans. 

Núria: I quin color hem dit abans que surt molt? 

Nina: El rosa.  

Olívia: I la música també a vegades els hi fiquen com sons de campanes *tiriri*. 

Conrad: Com si fos coses brillants, de campanes.  



 

 

Berta: I a vegades volen fer veure que aquest joguet és molt “xulo” amb tota la música i 

això, i en realitat quan t’arriba a casa és diferent. 

Jordi: O els colors quan la tens a casa no són tan vius i tan espectaculars com veiem aquí 

als anuncis.  

 (Visió del quart anunci publicitari- Nerf) 

Núria: Quin canvi heu vist d’aquest anunci als altres que hem visualitzat? 

Jordi: Amb aquesta hi ha música d’acció i també hi ha campanes com dèiem abans, així 

que és de nens i de nenes. Llavors han barrejat una pistola de nens, amb una pistola 

d’altres color que és així per les nenes.  

Núria: I perquè una pistola de nens? 

Jordi: Perquè la pistola té uns colors i aquesta en té uns altres.  

Sara: Perquè la compren més els nens. Les podem utilitzar tots però quasi sempre les 

compren els nens perquè els pares sempre van amb aquella part de la botiga on les 

venen i ja no van a l’altra secció per veure si hi ha coses boniques també.  

Núria: I a vosaltres no us agradaria tenir una nerf d’aquestes? 

Tots: Sí. 

Júlia: Jo en tinc una, però és amb colors de nens.  

Olívia: Que poder els pares, en veure que a l’anunci surten nenes potser també els hi 

comprarien aquestes joguines a les nenes. En canvi si només hi apareixen nens, potser 

s’ho pensen més. 

Núria: Però no heu vist diferències d’aquest anunci respecte als altres? 



 

 

Nina: A mi m’ha agradat més.  

Núria: Fins ara el que havíem vist era totalment diferent. Aquí com hem vist amb aquesta 

noia de l’anunci? 

Dídac: Amb un bosc i amb un arc. 

Núria: Ens costa veure amb un anunci que les nenes o noies tinguin habilitats i punteria, 

no? 

Tots: Sí. 

Núria: I de la música que me’n podeu dir? 

Berta: D’aventures, d’acció. 

Conrad: D’acció però també amb campanetes de fons.  

Júlia: Hi ha efectes de purpurina de nenes però també hi ha música de nens.  

Sara: Ho han ajuntat.  

Núria:  Val anem a veure el següent.  

(Visió del cinquè anunci publicitari- Nerf) 

Núria: Qui em pot explicar la sensació que li ha provocat al veure aquest anunci? 

Berta: Bueno primer de tot només hi havia nens i després també penso que si és una 

moto que fa aquestes coses és una mica perillosa.  

Núria: Però és una moto teledirigida aquesta. 

Conrad: És una moto de joguet, no de veritat.  

Berta: Ah val! 



 

 

Núria: Així us ha donat la sensació que era una moto gran? 

Dídac: Sí, al començament enganya una mica. I segons el vídeo això ja sembla que només 

sigui per nens aquesta moto. 

Olívia: Als vídeos d’acció sempre hi apareix la veu d’un nen en canvi quan anuncien 

maquillatge o això com hem vist abans apareix veu de nena.  

Núria: I com és la veu dels nens i de les nenes als anuncis ara que has dit això Olívia? 

Jordi: Les nenes molt més aguda de la que tenen.  

Júlia: I els nens de petits sí que surt més aguda però a mesura que es van fent grans ja 

apareix més greu. 

Berta: Si surten nenes és més alegre la veu també.  

Núria: I quin color heu vist més en aquest anunci? 

Conrad: Natural.  

Jordi: Del camp. 

Dídac: N’han ficat molts. 

Núria: Passem a mirar l’últim d’acord? 

(Visió del sisè anunci publicitari- Fototransfer) 

Núria: Qui vol parlar? 

Conrad: Doncs que m’ha semblat que... una mica... malament perquè també podrien 

sortir nenes, perquè sembla que llavors els nens no ens fem mai fotos i si que ho fem 

tots.  



 

 

Sara: I també poden portar bossa els nens.  

Núria: Clar i aquí no només ensenyen bosses, sinó que també motxilles, ronyoneres... 

Núria: I que en penseu dels colors? 

Nina: Massa rosa, com tots els anuncis de nenes. 

Berta: I també quan riuen al final.  

Núria: Que passa quan riuen al final?  

Berta: Que sembla que quan estem les nenes sempre han de riure, sempre han de sortir 

contentes. 

Júlia: Per exemple, si algun nen sortís fent aquest anunci potser altres nens es ficarien a 

riure d’ell, perquè hi ha gent que a vegades pensa que un nen no pot portar res rosa. 

Núria: I a vegades vosaltres heu vist que algun nen ha rigut d’un altre per fer alguna cosa 

“diferent”?  

Tots: Sí.  

Núria: Bé, moltes gràcies per haver vingut i haver volgut participar en aquest grup de 

discussió! Fins aquí la sessió.  

 

 

 


